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nuanceren wij wel dat de praktijk doorgaans weerbarstig 
is. Niet uit te sluiten valt dat een ruime(re) uitleg van de 
door de Hoge Raad geformuleerde uitzonderingsgrond in 
dit arrest ruimte kan bieden om lopende onderhandelingen 
(toch) door te zetten.29

Dat doet dan wel de vraag rijzen of de partij met wie het 
overheidslichaam in onderhandeling was, zeker op het mo-
ment dat de onderhandelingen al vergevorderd waren, nog 
aanspraak kan maken op vergoeding van het negatief of 
zelfs positief contractsbelang. Of dit zo is – en wat de con-
statering dat een te sluiten overeenkomst nietig zou kunnen 
zijn dan doet met het causaal verband – laten wij hier ver-
der rusten. Zulks gaat het bestek van deze noot te buiten.

7. Slot
Het arrest van de Hoge Raad heeft ingrijpende gevolgen 
voor de praktijk althans in ieder geval totdat alle vraagpun-
ten zijn uitgekristalliseerd. Want er zijn veel vraagpunten. 
Te noemen zijn onder meer: hoe moet een mededingings-
procedure eruit zien, wat is het effect op reeds gesloten con-
tracten, wat is het gevolg voor lopende onderhandelingen, 
wat is het gevolg als onderhandelingen worden afgebroken 
om mededingingsruimte te bieden, wanneer kan de uitzon-
deringsgrond toegepast worden, hoe moet je omgaan met 
bezwaren tegen een voornemen tot verkoop, wanneer is 
het zeker dat een gesloten contract niet meer aangetast kan 
worden en als dat niet meer aangetast kan worden blijft het 
dan wel mogelijk schadevergoeding te vorderen, etc. In deze 
noot hebben wij een aanzet gedaan voor de beantwoording 
van deze vragen. Gezien al deze vraagpunten, is het te ho-
pen dat de rechtspraak snel duidelijkheid zal scheppen.
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Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Frys-
lân heeft geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het plaatsen van een overkappende tent van zeildoek in een 
aluminium frame. Wederpartij is eigenaresse van het perceel 
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en van de recreatiewoning die op dit perceel staat. In de in-
steekhaven van het perceel ligt haar boot. Wederpartij heeft de 
omgevingsvergunning aangevraagd ten behoeve van een over-
kapping voor haar boot. Aan de weigering ligt ten grondslag 
dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan. Bovendien 
voldoet het plan niet aan de beleidsregels omtrent het afwijken 
van het bestemmingsplan, nu bij recreatiewoningen enkel aan-
sluitende bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan. Volgens 
de rechtbank heeft het college het besluit ten onrechte gemo-
tiveerd door te verwijzen naar het beleid dat betrekking heeft 
op recreatiewoningen, omdat permanente bewoning van de re-
creatiewoning is toegestaan en de woning daarom gelijkgesteld 
moet worden met een ‘gewone woning’.

Uitspraak op het hoger beroep van:
het college van burgemeester en wethouders van Súd-
west-Fryslân,
appellant,
tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 
7 oktober 2020 in zaak nr. 20/1181 in het geding tussen:
[wederpartij], wonend te [woonplaats]
en
het college.

  Procesverloop

Bij besluit van 16 oktober 2019 heeft het college geweigerd 
een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen 
van een overkappende tent van zeildoek in een aluminium 
frame op het perceel [locatie], te Indijk.
Bij besluit van 26 februari 2020 heeft het college het door 
[wederpartij] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond ver-
klaard.
Bij uitspraak van 7 oktober 2020 heeft de rechtbank het 
door [wederpartij] daartegen ingestelde beroep gegrond 
verklaard, het besluit van 26 februari 2020 vernietigd en be-
paald dat het college een nieuw besluit moet nemen op het 
bezwaarschrift van [wederpartij], met inachtneming van de 
uitspraak. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft het college hoger beroep inge-
steld.
Bij besluit van 7 september 2021 heeft het college een nieuw 
besluit op het bezwaarschrift van [wederpartij] genomen. 
Het college heeft het bezwaarschrift ongegrond verklaard 
en de weigering van de omgevingsvergunning in stand ge-
laten met aanvulling van de motivering.
De Afdeling heeft de zaak op een zitting behandeld op 
27 september 2021, waar [wederpartij], bijgestaan door mr. 
D. Heuker of Hoek, rechtsbijstandsverlener te Amsterdam, 
is verschenen. Het college heeft, vertegenwoordigd door L. 
Buren, door middel van een videoverbinding deelgenomen 
aan de zitting.

  Overwegingen

  Inleiding
1. [wederpartij] is eigenaresse van het perceel [lo-
catie], te Indijk. Op het perceel staat de recreatiewoning 
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van [wederpartij]. In de insteekhaven op het perceel ligt 
haar boot. [wederpartij] wil een overkapping plaatsen ter 
bescherming van deze boot. Daarom heeft zij een omge-
vingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een 
overkappende tent, bestaande uit een zeildoek en gespan-
nen over een aluminium frame.
2. Op het perceel rust op grond van het bestem-
mingsplan "Wymbritseradiel-Zuid" (hierna: het bestem-
mingsplan) de bestemming "Recreatieve doeleinden (re-
creatiewoningen)". Aan het bouwvlak op het perceel is de 
aanduiding "permanente bewoning" toegekend. Het bouw-
plan is voorzien buiten het bouwvlak, wat strijd oplevert 
met artikel 11.2, onder b, onder 1, van de planregels, omdat 
in dit artikel staat dat aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen ten behoeve van recreatiewoningen binnen 
een bouwvlak moeten worden gebouwd. Het college heeft 
geweigerd een omgevingsvergunning op grond van zijn 
buitenplanse afwijkingsbevoegdheid te verlenen, omdat 
het bouwplan niet voldoet aan het gestelde in hoofdstuk 3, 
paragraaf 3.4.5, onder 1j, van het beleid "Planologisch afwij-
kingenbeleid, Beleidsregels ex artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 2, van de Wabo" (hierna: het beleid). Hierin staat dat 
bij een recreatiewoning uitsluitend aangebouwde bijbeho-
rende bouwwerken mogen worden gebouwd.
3. Het college heeft het door [wederpartij] tegen dit 
besluit gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. [weder-
partij] heeft vervolgens beroep ingesteld. De rechtbank 
heeft naar aanleiding van een beroepsgrond geoordeeld dat 
voor het bouwwerk een omgevingsvergunning is vereist. 
Dit oordeel is niet in geding. Vervolgens heeft de rechtbank 
overwogen dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd 
waarom het niet in afwijking van het bestemmingsplan 
een omgevingsvergunning wil verlenen. Volgens de recht-
bank heeft het college het besluit ten onrechte gemotiveerd 
door te verwijzen naar het gestelde in hoofdstuk 3, para-
graaf 3.4.5, onder 1j, van het beleid dat betrekking heeft op 
recreatiewoningen. De rechtbank heeft verder overwogen 
dat er een nieuwe afweging van het college zal moet komen 
over het al dan niet meewerken aan de afwijking van het 
bestemmingsplan. De rechtbank heeft het beroep van [we-
derpartij] gegrond verklaard en het besluit op bezwaar ver-
nietigd. Daarbij heeft de rechtbank het college opgedragen 
een nieuw besluit op bezwaar te nemen.
4. Het college kan zich niet verenigen met deze uit-
spraak van de rechtbank en heeft hoger beroep ingesteld. 
Verder heeft het college bij besluit van 7 september 2021 
het bezwaar van [wederpartij] opnieuw ongegrond ver-
klaard.

  Het hoger beroep
5. Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte 
heeft geconcludeerd dat het college niet voldoende heeft ge-
motiveerd waarom het niet bereid is van het bestemmings-
plan af te wijken. De rechtbank heeft hiertoe ten onrechte 
overwogen dat het gestelde in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.5, 
onder 1j, van het beleid niet aan [wederpartij] kan worden 
tegengeworpen, omdat vanwege de aanduiding "perma-
nente bewoning" sprake zou zijn van een recreatiewoning 

die gelijkgesteld moet worden met een "gewone woning". 
Aan het perceel van [wederpartij] is de bestemming "Recre-
atieve doeleinden" toegekend, maar de aanduiding "perma-
nente bewoning" rust alleen op het bouwvlak op het perceel. 
Volgens het college heeft de raad hiermee een onderscheid 
willen maken tussen de ruimte binnen het bouwvlak en 
de ruimte buiten het bouwvlak. Op grond van het bestem-
mingsplan mag de woning worden gebruikt voor perma-
nente bewoning, maar de bouwmogelijkheden zijn beperkt 
tot de bouwmogelijkheden die gelden voor gronden met de 
bestemming "Recreatieve doeleinden (recreatiewoningen)". 
Volgens het college moet daarom ook worden getoetst aan 
de regels uit het beleid die gaan over de bouwmogelijkhe-
den voor recreatiewoningen, en niet aan de regels die gaan 
over de bouwmogelijkheden voor gewone woningen. Dat 
is volgens het college te meer van belang, omdat met het 
oog op een goede ruimtelijke ordening andere beleidsregels 
zijn opgesteld voor recreatiewoningen dan voor "gewone 
woningen". Recreatiewoningen zijn, en dat is ook hier het 
geval, veelal geclusterd in recreatiegebieden met veel na-
tuur waarbij een open en een groene uitstraling gewenst is. 
Door deze recreatiewoningen als een "gewone woning" aan 
te merken wordt veel meer bebouwing op het recreatiepark 
toegestaan. Het college vindt dat ongewenst.
5.1. De rechtbank heeft overwogen dat de op het per-
ceel rustende bestemming "Recreatieve doeleinden (re-
creatiewoningen)" en de gebiedsaanduiding "permanente 
bewoning" met zich brengt dat permanente bewoning ter 
plaatse is toegestaan en in die zin positief is bestemd. Dit 
maakt volgens de rechtbank dat sprake is van een "gewone 
woning" die met onbeperkte gelding als zodanig gebruikt 
mag worden. De rechtbank heeft hieraan het gevolg ver-
bonden dat het gestelde in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.5, 
onder 1j, van het beleid niet aan [wederpartij] kan worden 
tegengeworpen, omdat dit gaat over recreatiewoningen. 
Volgens de rechtbank was de motivering van het besluit van 
26 februari 2020 daarom niet afdoende.
5.2. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de recht-
bank ten onrechte overwogen dat het college het gestelde 
in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.5, onder 1j, van het beleid niet 
aan [wederpartij] heeft kunnen tegenwerpen. De Afdeling 
overweegt hiertoe het volgende. Op het perceel van [we-
derpartij] rust de bestemming "Recreatieve doeleinden (re-
creatiewoningen)". De aanduiding "permanente bewoning" 
is alleen toegekend aan het bouwvlak op het perceel. Vol-
gens het college moet deze situatie zo worden uitgelegd dat 
door de aanduiding "permanente bewoning" planologisch is 
toegestaan dat de recreatiewoning op het bouwvlak wordt 
gebruikt voor permanente bewoning en dat vanwege de be-
stemming "Recreatieve doeleinden (recreatiewoningen)" 
voor het perceel planologisch de bouwmogelijkheden zijn 
toegestaan die gelden voor gronden die op de plankaart zijn 
aangewezen voor "Recreatieve doeleinden (recreatiewonin-
gen)". De Afdeling acht deze uitleg van het college juist. De 
Afdeling weegt hier mee dat de woning is gelegen in recre-
atiegebied, dat aan het perceel de bestemming "Recreatieve 
doeleinden (recreatiewoningen)" is toegekend en dat de 
gebiedsaanduiding "permanente bewoning" alleen aan het 

T2_BR_2201_bw_V2B.indd   47T2_BR_2201_bw_V2B.indd   47 1/13/2022   5:46:53 PM1/13/2022   5:46:53 PM



48 Afl. 1 - januari 2022 BR  2022/8

JurisprudentieOMGEVINGSRECHT

bouwvlak is toegekend en niet aan het hele perceel. Dit be-
tekent dat het college naar het oordeel van de Afdeling voor 
de vraag of het zou willen afwijken van het bestemmings-
plan het bouwplan terecht heeft getoetst aan het gestelde in 
hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.5, onder 1j, van het beleid, aange-
zien deze beleidsregel gaat over het bouwen van een bijbe-
horend bouwwerk bij een recreatiewoning.
Het betoog slaagt.

  Conclusie hoger beroep
6. Het vorengaande leidt tot de conclusie dat de 
rechtbank ten onrechte heeft geconcludeerd dat het college 
het bestreden besluit onvoldoende heeft gemotiveerd door 
te verwijzen naar het gestelde in hoofdstuk 3, paragraaf 
3.4.5, onder 1j, van het beleid.
7. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uit-
spraak dient te worden vernietigd. Doende wat de recht-
bank zou behoren te doen, overweegt de Afdeling als volgt 
over het bij de rechtbank ingestelde beroep van [weder-
partij], voor zover dat nog bespreking behoeft.

  Het beroep
8. [wederpartij] betoogt dat het college ten onrechte 
niet heeft willen afwijken van het beleid. Dit levert strijd 
op met artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht en 
de hardheidsclausule uit hoofdstuk 4 van het beleid. Vol-
gens [wederpartij] heeft handelen overeenkomstig het be-
leid voor haar gevolgen die wegens bijzondere omstandig-
heden onevenredig zijn in verhouding tot de met het beleid 
te dienen doelen. De overkapping is in haar geval noodza-
kelijk om haar boot te beschermen tegen de uitwerpselen 
van een groep duiven, die dagelijks op de takken van een 
boom bij de buurman vertoeven. De boot begint al slijtage 
te vertonen. Omdat de duiven dagelijks in de boom zitten, 
valt hier niet tegen schoon te maken. Een zeil over de boot 
leggen, is geen optie, omdat het materiaal vanwege harde 
wind goed moet worden verankerd en bevestigd.
8.1. De Afdeling ziet in wat [wederpartij] heeft aange-
voerd geen aanleiding voor het oordeel dat het college on-
voldoende heeft gemotiveerd waarom het niet bereid is af 
te wijken van het beleid. Het college heeft toegelicht dat het 
niet bereid is om af te wijken, omdat het mogelijk is dat bij 
meer percelen op het recreatiepark een insteekhaven wordt 
gerealiseerd. De Afdeling stelt vast dat het bestemmings-
plan de aanleg van insteekhavens op deze percelen toestaat. 
Het is daarbij niet uitgesloten dat ook bij die insteekhavens 
overlast wordt ondervonden van vogels. Het college vreest 
dat in dat geval bij elke insteekhaven op het recreatiepark 
een dergelijke overkapping moet worden toegestaan. Vol-
gens het college moet daarom meer waarde worden toege-
kend aan het behoud van het open en groene karakter van 
het recreatiegebied dan aan de belangen van [wederpartij]. 
De Afdeling acht dit standpunt niet onredelijk.
Het betoog slaagt niet.

  Conclusie beroep
9. Doende wat de rechtbank had behoren te doen, zal 
de Afdeling het beroep tegen het besluit van het college van 
26 februari 2020 alsnog ongegrond verklaren.

  Besluit van 7 september 2021
10. Bij besluit van 7 september 2021 heeft het college, 
gevolg gevend aan de aangevallen uitspraak, opnieuw be-
slist op het door [wederpartij] gemaakte bezwaar. Omdat 
dit besluit is genomen ter uitvoering van de uitspraak van 
de rechtbank, is door de vernietiging van die uitspraak de 
grondslag aan dat besluit komen te ontvallen, zodat het 
daarom al moet worden vernietigd.

  Slotoverweging
11. Het college hoeft geen proceskosten te vergoeden.

  Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I verklaart het hoger beroep gegrond;
II vernietigt de uitspraak van de rechtbank Noord-Neder-

land van 7 oktober 2020 in zaak nr. 20/1181;
III verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep onge-

grond;
IV vernietigt het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van Súdwest-Fryslân van 7 september 
2021.

  Noot

1. Deze uitspraak gaat over het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Súd-
west-Fryslân tot weigering van een omgevingsvergunning 
voor het realiseren van een overkappende tent van zeildoek 
in een aluminium frame. Die activiteit is niet toegestaan op 
grond van het bestemmingsplan.
De persoon die in de uitspraak ‘wederpartij’ wordt ge-
noemd, heeft een boot in de insteekhaven van het perceel bij 
haar woning en de overkapping dient ter bescherming van 
de boot. Van belang is dat op het perceel van wederpartij de 
bestemming ‘Recreatieve doeleinden (recreatiewoningen)’ 
rust en aan het bouwvlak de aanduiding ‘permanente be-
woning’ is toegekend. De woning van wederpartij bevindt 
zich binnen het bouwvlak. Het college heeft aan de weige-
ring ten grondslag gelegd dat het bouwplan in strijd is met 
het bestemmingsplan, omdat de overkapping buiten het 
bouwvlak is voorzien (art. 11.2, onder b). Voor het toestaan 
van een afwijking van het bestemmingsplan bestaat vol-
gens het college geen aanleiding omdat het bouwplan niet 
voldoet aan het ‘Planologisch afwijkingenbeleid, Beleidsre-
gels ex artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 van de Wabo’, 
de beleidsregels die het college hanteert bij het nemen van 
besluiten omtrent het afwijken van het bestemmingsplan. 
Hierin staat dat een bijbehorend bouwwerk bij een recre-
atiewoning uitsluitend mag worden aangebouwd. Een los-
staande overkapping voldoet hier niet aan. Het college heeft 
dus aangenomen dat het hier gaat om een recreatiewoning. 
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In beroep overweegt de Rechtbank Noord-Nederland dat 
het college dit beleid niet aan wederpartij kan tegenwer-
pen, omdat vanwege de aanduiding ‘permanente bewoning’ 
in het bestemmingsplan sprake is van een recreatiewoning 
die gelijkgesteld moet worden met een ‘gewone woning’ en 
als zodanig mag worden gebruikt. Het college is het hier 
niet mee eens en stelt tegen die uitspraak hoger beroep in.
2. De Afdeling is het eens met het college. Zij over-
weegt dat het college terecht heeft getoetst aan de be-
leidsregels die gelden voor recreatiewoningen en dit beleid 
wel aan wederpartij heeft kunnen tegenwerpen (r.o. 5.2). 
De hoofdbestemming is hier "Recreatieve doeleinden (re-
creatiewoningen)". Weliswaar is ook de aanduiding "per-
manente bewoning" toegekend aan het bouwvlak op het 
perceel, maar dit betekent dat de recreatiewoning ook mag 
worden gebruikt voor permanente bewoning. Deze aandui-
ding doet, als ik de Afdeling goed begrijp, geen afbreuk aan 
de kwalificering van de woning als ‘recreatiewoning’. De Af-
deling acht de uitleg van het college juist. Het hoger beroep 
is gegrond.
3. Om deze uitspraak goed te duiden, lijkt het me goed 
om de context te beschrijven. Het recreatiepark in kwestie 
bevat ongeveer 130 recreatiewoningen waar permanente 
bewoning door de aanduiding ‘permanente bewoning’ is 
toegestaan. Het bestemmingsplan definieert recreatiewo-
ning als ‘een gebouw dat dient als recreatiewoonverblijf, 
waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben’ 
(art. ii). De beleidsregels bevatten geen afzonderlijke defi-
nitie van recreatiewoning. Uit de beleidsregels kan dus niet 
worden afgeleid wat al dan niet onder een recreatiewoning 
moet worden verstaan. Nu de recreatiewoning op grond van 
het bestemmingsplan permanent mag worden bewoond, 
had de Afdeling naar mijn mening ook kunnen overwegen 
dat het college wel aan de beleidsregels voor gewone wo-
ningen had moeten toetsen. Niet duidelijk is wat maakt dat 
hier nu moet worden gesproken van een recreatiewoning. 
Wellicht is dit de formulering van de hoofdbestemming. Dat 
is wat mager, nu ter plaatse ook permanent mag worden ge-
woond. Door de aanduiding “permanente bewoning” is er 
bovendien geen sprake meer van een recreatiewoning zoals 
gedefinieerd in het bestemmingsplan. De bewoner hoeft 
zijn/haar hoofdverblijf immers niet elders te hebben. De Af-
deling laat de ‘recreatiebestemming’ echter prevaleren bo-
ven het gebruik dat op grond van deze planologische regels 
is toegestaan en de begripsbepaling van recreatiewoning.
4. Opmerkelijk hierbij is ook dat in de toelichting bij 
het bestemmingsplan, dat dateert van begin 2009, is opge-
nomen dat het merendeel van de desbetreffende recreatie-
woningen permanent wordt bewoond. Dit was al mogelijk 
onder het vorige bestemmingsplan middels een binnen-
planse vrijstelling. In de toelichting is daarnaast opgenomen 
dat het voorkomt dat permanent bewoonde recreatiewo-
ningen niet meer vrijkomen voor recreatief gebruik. Dat 
de woningen dan ook mogen worden gebruikt als gewone 
woningen, waarbij ook de voor gewone woningen geldende 
bouwregels van toepassing zijn, zou aansluiten bij zowel 
de planologische als de feitelijke situatie. Uit de uitspraak 
kan echter niet worden afgeleid of wederpartij inderdaad 

permanent woont in de recreatiewoning en of de Afdeling 
dit wellicht relevant achtte.
5. Tot slot is opvallend dat het college bij zijn uitleg 
het onderscheid tussen de ruimte binnen en buiten het 
bouwvlak te meer van belang acht, omdat met het oog op 
een goede ruimtelijke ordening andere beleidsregels gelden 
voor recreatiewoningen dan voor gewone woningen (r.o. 5). 
Recreatiewoningen zouden vaak geclusterd zijn in recrea-
tiegebieden met natuur, waar een open en groene uitstra-
ling gewenst is. Door recreatiewoningen gelijk te stellen 
met gewone woningen, zou veel meer bebouwing op het 
recreatiepark worden toegestaan. Dit is volgens het college 
onwenselijk. Het college is bovendien niet bereid om af te 
wijken van haar beleid, omdat het vreest dat een precedent-
werking zal uitgaan van het toestaan van deze overkapping. 
Het college hecht daarom meer waarde aan het behoud van 
het open en groene karakter van het recreatiegebied dan 
aan de belangen van wederpartij, hetgeen de Afdeling niet 
onredelijk acht (r.o. 8.1).
6. Het onderhavige recreatiepark is mijns inziens 
echter druk bebouwd en geclusterd, waarbij de open en 
groene uitstraling wordt overheerst door de nabij elkaar ge-
legen villa’s. De bebouwing doet mij meer denken aan een 
woonwijk dan aan een recreatiepark. Ook vanuit dit oog-
punt zou het mij niet onterecht voorkomen wanneer de 
Afdeling, aansluitend bij de aanduiding van het bouwvlak, 
had overwogen dat het college aan de beleidsregels voor 
gewone woningen had moeten toetsen omdat de woning 
juridisch-planologisch hier als gewone woning gebruikt 
mag worden (net als zoveel andere woningen in de om-
geving). Voor zover het college het niet wenselijk acht om 
in dit – reeds druk bebouwde – gebied losstaande bouw-
werken toe te staan, had het naar mijn mening op de weg 
van het college gelegen om dat expliciet in de beleidsregels 
op te nemen. Het argument dat meer bebouwing onwense-
lijk is omdat de recreatiewoningen zijn gelegen in een ge-
bied met veel natuur, waar een groene en open uitstraling 
gewenst is, overtuigt in dit geval niet.

R. Bassie
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