Bijlagen Casus Gasselte

Gronden beroep planschadevergoeding Eling Gasselte.
1. De verrekenprijs voor de schutting is veel te hoog. Bovendien is de wijze van
verrekening onjuist. Er is een verrekenprijs bepaald die uitgaat van de
nieuwbouwkosten, inclusief kosten plaatsing. Maar er dient bepaald te worden wat de
waardestijging van de gehele onroerende zaak van Eling is ten gevolge van de
vervanging van de voormalige erfscheiding, zijnde een coniverenheg, door de
schutting zoals deze door projectontwikkelaar Brands is neergezet. Deze
waardestijging is namelijk de toename van het vermogen van Eling omdat de schutting
door de plaatsing deel is geworden van de onroerende zaak. En daarmee van het
(eventuele) financiële voordeel wat Eling heeft verkregen door het plaatsen van de
schutting. Daarbij gaat het erom wat een willekeurige derde als koper van deze
onroerende zaak over heeft voor dit verschil. Verder is het van belang rekening te
houden met het gegeven dat de schutting in de erfscheiding is geplaatst en derhalve
slechts voor de helft in eigendom is bij Eling.
De in rekening gebrachte prijs van € 155 per strekkende meter is veel te hoog.
Bijgevoegd vindt u de opgave van de plaatsing van een schutting van vergelijkbare
kwaliteit. Deze komt op € 72 per strekkende meter. Omdat het om vervanging gaat zal
het voordeel voor Eling niet meer bedragen dan 60 % hiervan, zijnde €43,20 per
strekkende meter. Dit heeft ermee te maken dat rekening dient te worden gehouden
met afschrijving en onderhoud en dat sprake is van vervanging. Vanwege helft
eigendom zal het netto voordeel voor Eling aldus € 21,60 per meter bedragen. Bij 63
m bedraagt het voordeel zodoende € 1361,00.
2. Door de planschadecommissie is over het hoofd gezien dat zich op de bijgebouwen
(hoogte 4 m resp 3,3 m) die aan de oostzijde van het perceel Eling opgericht kunnen
worden, terrassen kunnen bevinden bij rechte tot 2 m uit de erfscheiding. Behalve
nabij een kleine groenstrook kunnen deze bijgebouwen, met terrassen, over de volle
diepte van het perceel (ca. 52 m) van Eling opgericht worden en zodoende voor een
enorme vermindering van de privacy zorgen en zeer veel overlast bezorgen. Voor
de achterkant geldt hier hetzelfde maar dan op een afstand van ca. 4 m. van de
erfscheiding.
3. De bebouwing tot in de perceelsgrens van Eling neemt enorm toe. Voorheen konden
tot op ca.10 m van de oostelijke perceelsgrens (ca. 12 m tot woning) geen gebouwen
worden opgericht. Ook aan de achterzijde neemt de bebouwing fors toe. Ook is door
de planschadecommissie niet in ogenschouw genomen dat de bebouwing met
stacaravans veel minder impact heeft op de bouwmassa dan woningen.
4. Door de planschadecommissie wordt uitgegaan van een intensief, voornamelijk
recreatief gebruik van de voormalige gronden het hele jaar door. Dit is met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit te sluiten. Gebruikelijk is uit te gaan van
een intensief gebruik gedurende een beperkt deel van het jaar.
Gelet op bovenstaande is het reëel uit te gaan van een planschadevergoeding van € 15.000
-/- € 1.360 -/- € 1.361 = € 12.279,Steenwijk, 16 maart 2012
Ir. R G van Popta
Beëdigd taxateur o.g. / adviseur planschade
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In dit hoger beroep handelt het om de uitspraak Rechtbank Zwolle, uitgesproken d.d. 10 juli
2012. Deze uitspraak is bijgevoegd.
Het betreft het verzoek tot vergoeding van planschade aangevraagd door G H J Eling.
Gronden:
A. In de uitspraak van de Rechtbank geeft zij in haar overwegingen (blz. 2 alinea 5) aan
“dat eiser zal afzien van het aanvragen van vergoeding van planschade”. Dit is onjuist
weergegeven. In de overeenkomst tussen Eling en Brands bv is afgesproken dat Eling
zal afzien van het vorderen van planschade.
B. Door de Rechtbank wordt onterecht gesteld dat uitgegaan dient te worden van hetgeen
is aangegeven in haar uitspraak van 13 mei 2011. In deze uitspraak staat (1e alinea blz.
4) “... dat eiser door met deze overeenkomst in te stemmen de nog te lijden planschade
als voldoende gecompenseerd heeft aanvaard.”. In deze overeenkomst staat dat Eling
zal afzien van het vorderen van planschade. In de overeenkomst staat verder nergens
iets wat ook maar zou kunnen duiden op genoemde aanvaarding. Ook nergens in de
overeenkomst staat letterlijk dat Eling de nog te lijden planschade als voldoende gecompenseerd heeft aanvaard. Zoals bekend is kan alleen om planschadevergoeding
verzocht worden, deze kan niet worden gevorderd. Of dit verschil juridisch van wezenlijk belang is kan alleen door de civiele rechter beoordeeld worden. De conclusie
kan niet anders zijn dan dat de (bestuurlijke) rechter in haar uitspraak van 13 mei 2011
buiten haar bevoegdheid heeft gehandeld omdat zij de overeenkomst heeft geïnterpreteerd. Dientengevolge is haar conclusie hierover ( - aanvaarding compensatie door
Eling - ) van geen enkele betekenis en dient hieraan volledig (ook al is de uitspraak
onherroepelijk) te worden voorbijgegaan.
C. Onterecht gaat de Rechtbank ervan uit dat het door mij ingediende rapport als een
deskundigenrapport moet worden gezien. Gelet op de uitspraak van uw Afdeling (30
november 2012) dient dit rapport mede als onderbouwing van de planschadeaanvraag.
D. Onterecht komt de Rechtbank tot de conclusie dat de gemeente zich op het advies van
de SAOZ heeft mogen baseren inzake de planologische vergelijking. In dit advies is te
veel nadruk gelegd op de gevolgen van maximalisatie van het oude plan en te weinig
nadruk gelegd op de gevolgen van het nieuwe plan. Voor een verdere motivering hiervan verwijs ik naar hetgeen in beroep hierover door mij is aangevoerd.
E. Onterecht komt de Rechtbank tot de conclusie dat de gemeente zich op het advies van
de SAOZ heeft mogen baseren inzake de hoogte van het bedrag voor de aangebrachte
schutting. Voor een verdere motivering hiervan verwijs ik naar hetgeen in beroep
hierover door mij is aangevoerd.
F. Ten aanzien van het door de gemeente tijdens de zitting ingebrachte nader advies het
volgende:
1. De maximale mogelijkheden van het nieuwe plan zijn door mij niet overdreven. Van elk punt is precies aangegeven waar het om gaat en is aangetoond dat
SAOZ er geen dan wel te weinig aandacht aan heeft geschonken.
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2. De maximale mogelijkheden van het oude plan zijn door mij niet te weinig belicht. Van elk punt is precies aangegeven waar het om gaat en is aangetoond
dat SAOZ er te veel mee rekening heeft gehouden.
3. Een toiletgebouw hoger dan 3,5 m is gelet op de context van de verdere bepalingen in artikel 4 en verdere omstandigheden niet aannemelijk.
4. Bij de vergelijking van de bouwmassa dient uitgegaan te worden van de
bouwmassa die voorheen kon en nu gebouwd kan worden binnen het nu geldende bouwblok. Verderweg liggende bouwmassa is te weinig relevant.
5. Het via vrijstelling wijzigen van de bestemmingsgrenzen is te weinig aannemelijk omdat er voldaan moet worden aan de voorwaarde van problemen bij de
uitmeting. Subsidiair zou wel sprake zijn van een afname van de afstand tot de
bebouwing waardoor een beperkte afname van de planschade het gevolg is.
6. Wederom is SAOZ veel te onduidelijk in haar aanduiding in hoeverre het
maximale recreatieve gebruik nu gaat. Zij zal dienen aan te geven met welk
bezettingspercentage is rekening gehouden. Het advies is op dit punt gebrekkig.
7. Dat de juridische bijstandkosten van Eling geen rol kunnen spelen omdat hij
dit vrijwillig heeft gedaan is onjuist. Gelet op het belang van de zaak en het feit
dat Eling niet ter zake deskundig is heeft hij terecht een deskundige ingeschakeld voor het opstellen van de overeenkomst en dienen deze kosten verrekend
te worden.
8. In de overeenkomst is vastgelegd dat de overdrachtkosten voor rekening van
Eling komen. Deze kosten dienen dus verrekend te worden.
9. Kosten van afschrijving en onderhoud zijn wel relevant en onder het oude plan
waren er geen onderhoudskosten voor Eling omdat de coniferenhaag niet op
zijn perceel stond en ook verder geen noemenswaardige afscheiding aanwezig
was.
10. Eling heeft niet verklaard dat de nog te lijden planschade door hem als voldoende verzekerd wordt beschouwd. Dit is ook geheel in strijd met het feit dat
hij een verzoek tot planschadevergoeding heeft ingediend.
Gelet op bovenstaande verzoek ik uw Afdeling uit te spreken dat het beroep gegrond is, en dat
de planschadevergoeding dient overeen te komen met hetgeen in mijn rapport is weergegeven.
Steenwijk, 1 augustus 2012
Ir. R G van Popta
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Steenwijk, 8 augustus 2012
Onderwerp:

Hoger beroep Eling 201207566/1/A2

Geachte Afdeling,
Hierbij deel ik u mee namens
G H J Eling wonende Achter de Brinken 12 te 9462 RH Gasselte
dat de gronden van genoemd hoger beroep als volgt worden aangevuld.
G. Uit uw uitspraak van 1 augustus 2012 BX3316, Raad van State, 201108638/1/A2
blijkt dat vrijstellingen onder het oude regime niet dienen te worden meegenomen in de
planvergelijking. Gelet op de uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 11 juli 2011 nr.
10/3862 is er in de zaak Eling van uitgegaan, zowel door ondergetekende als door de
gemeente, dat deze vrijstellingen wel dienden te worden meegenomen. Als zodanig is
door de gemeente een onjuiste planvergelijking uitgevoerd. Zowel in het advies van de
SAOZ als in de pleitnota van de gemeente in beroep is deze planvergelijking onjuist
weergegeven (o.a. bouwhoogte 8,80 m en extra 5 m wijziging bestemmingsgrens).
H. De genoemde inrichtingsschets in de pleitnota van de gemeente in beroep is geen
onderdeel van de voorschriften en is ook overigens als indicatief bestempeld, zodat daar
aan voorbij dient te worden gegaan. Verder is “geplande differentiatie qua woningbouw
in het gebied” voor de maximale invulling niet relevant omdat het deze maximale
mogelijkheid niet uitsluit.
I. Uit bijlage 1 blijkt dat 17 woningen goed mogelijk zijn binnen het bouwvlak.
J. Onterecht gaat de Rechtbank er vanuit dat de betekenis van het feit dat het type en de
kwaliteit van de geplaatste schutting destijds in samenspraak met eiser zijn gekozen,
relevant is. Aaanvaarding van de schutting is namelijk iets heel anders dan de
aanvaarding dat de planschade door de schutting en strook grond voldoende is
gecompenseerd.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
Ir. R. G. van Popta
Beëdigd taxateur o.g. /
Advieseur Planschade

Uitspraak
201207566/1/A2.
Datum uitspraak: 10 juli 2013
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellant], wonend te Gasselte, gemeente Aa en Hunze,
appellant,
tegen de uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 10 juli 2012 in zaak nr. 12/604 in het
geding tussen:
[appellant]
en
het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze.
Procesverloop
Bij besluit van 13 september 2010 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een
tegemoetkoming in planschade afgewezen.
Bij besluit van 23 februari 2012 heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte
bezwaar gegrond verklaard, maar het verzoek om een tegemoetkoming in de planschade opnieuw
afgewezen.
Bij uitspraak van 10 juli 2012 heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep
ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.
Het college heeft een verweerschrift ingediend.
[appellant] heeft nadere stukken ingediend.
Het college heeft een nader stuk ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 april 2013, waar [appellant],
vertegenwoordigd door ir. R.G. van Popta, planschadeadviseur te Steenwijk, en het college,
vertegenwoordigd door J. ten Cate-Pekel, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.
Overwegingen
1. Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) kennen
burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering
van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede
lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs
niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet
voldoende anderszins is verzekerd.
2. [appellant] is eigenaar van de woning gelegen aan Achter de Brinken 12 te Gasselte. Naar
aanleiding van de uitspraak van de rechtbank van 13 mei 2011 in zaak nr. 10/2145, door de
Afdeling bevestigd bij uitspraak van 30 november 2011 in zaak nr. 201105965/1/H2, waarin is
overwogen dat niet duidelijk is of de waarde van de door de projectontwikkelaar van de woningen
naast het perceel van [appellant], Brands Bouwontwikkeling B.V., aan [appellant] overgedragen
gronden en de geplaatste schutting opweegt tegen de geleden planschade, en dat derhalve
evenmin duidelijk is of de planschade volledig is gecompenseerd, heeft het college de Stichting
Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: de SAOZ), gevraagd advies uit te brengen over de
aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade. In een advies van januari 2012
heeft de SAOZ een planologische vergelijking gemaakt tussen het oude planregime van de
bestemmingsplannen "Buitengebied" en "Rekreatieterrein "de Hoefslag"" en het nieuwe planregime
van het bestemmingsplan "De Hoefslag te Gasselte". De SAOZ heeft vastgesteld dat de
planologische maatregel voor [appellant] heeft geleid tot een nadeliger positie en tot een
waardedaling van zijn woning van € 8.000,00. De SAOZ heeft vervolgens uiteengezet dat de
tegemoetkoming in deze planschade reeds anderszins is verzekerd, doordat [appellant] van

projectontwikkelaar Brands Bouwontwikkeling B.V. een perceel grond van 34 m² met een waarde
van € 1.360,00 voor een bedrag van € 1,00 heeft gekocht en deze projectontwikkelaar voorts op
het perceel van [appellant] een als erfafscheiding bedoelde schutting met een lengte van 63 meter
heeft laten plaatsen, waarvan de kosten € 9.800,00 bedroegen. Gelet hierop is de SAOZ tot de
conclusie gekomen dat de door [appellant] geleden schade in voldoende mate anderszins is
verzekerd en dat zijn aanvraag kan worden afgewezen.
Het college heeft dit advies aan het besluit van 23 februari 2012 ten grondslag gelegd.
3. Voor zover [appellant] aanvoert dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat uit de
overeenkomst volgt dat hij zal afzien van het aanvragen van vergoeding van planschade terwijl in
de overeenkomst staat dat hij zal afzien van het vorderen van planschade, en dat zij ten onrechte
als vaststaand heeft aangenomen dat hij door met de overeenkomst in te stemmen de nog te
lijden planschade als voldoende gecompenseerd heeft aanvaard, kan dat betoog, wat hier verder
van zij, niet tot het door [appellant] ermee beoogde resultaat leiden, omdat hij daarbij geen belang
heeft. [appellant] heeft op 1 juni 2010 een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade bij het
college ingediend welke aanvraag door het college in behandeling is genomen. Ook zijn stelling dat
de rechtbank van het door zijn gemachtigde ingediende planschaderapport ten onrechte heeft
gemeend dat het als een deskundigenrapport was bedoeld, treft geen doel, omdat de rechtbank
het niet als een deskundigenrapport heeft aangemerkt en het bij het oordeel van de rechtbank
geen rol heeft gespeeld.
4. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college het advies
van de SAOZ aan het besluit van 23 februari 2012 ten grondslag heeft mogen leggen. Daartoe
voert hij aan dat het advies te veel nadruk legt op de gevolgen van de maximale planologische
invulling onder het oude planregime in vergelijking met die van het nieuwe planregime. Zo is in dat
advies in het kader van het oude planregime ten onrechte voor mogelijk gehouden dat een
toiletgebouw hoger dan 3,5 meter ten zuiden van zijn perceel kon worden gerealiseerd en is ten
onrechte rekening gehouden met te ver weg gelegen bouwmassa. Daarnaast heeft de SAOZ ten
onrechte de binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden onder het oude planregime bij de
planvergelijking betrokken en is het advies onduidelijk over de omvang van het maximale
recreatieve gebruik. Voorts heeft de SAOZ ten onrechte geadviseerd dat met de plaatsingskosten
van de schutting en de overdracht van de gronden de tegemoetkoming in de planschade voldoende
anderszins is verzekerd. De in rekening gebrachte prijs per strekkende meter van de schutting is te
hoog en dient te worden verrekend met afschrijvings-, onderhouds- en vervangingskosten. Ook de
voor zijn rekening komende overdrachts- en deskundigenkosten hadden met de kosten van de
schutting verrekend moeten worden, aldus [appellant].
4.1. Indien uit een advies van een door een bestuursorgaan benoemde deskundige op objectieve
en onpartijdige wijze blijkt welke feiten en omstandigheden aan de conclusies ervan ten grondslag
zijn gelegd en deze conclusies niet onbegrijpelijk zijn, mag dat bestuursorgaan volgens vaste
jurisprudentie (onder meer de uitspraak van 11 juli 2012 in zaak nr. 201110338/1/A2) bij het
nemen van een besluit op een verzoek om vergoeding van planschade van dat advies uitgaan,
tenzij concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid ervan naar voren
zijn gebracht.
4.2. Het advies van de SAOZ van januari 2012, gelezen in samenhang met de nadere adviezen van
23 mei 2012 en 19 september 2012, biedt op de wijze, als hiervoor bedoeld, inzicht in de feiten en
omstandigheden die de conclusie kunnen dragen dat [appellant] door het bestemmingsplan een
planschade, in de vorm van waardevermindering van de woning, ten bedrage van € 8.000,00 heeft
geleden en dat de tegemoetkoming in deze schade in voldoende mate anderszins is verzekerd. Dat
[appellant], die geen deskundigenrapport heeft overgelegd om het advies te weerleggen, kritische
kanttekeningen bij de door de SAOZ gemaakte planologische vergelijking heeft geplaatst, brengt
niet met zich, gelet op het volgende, dat concrete aanknopingspunten bestaan voor twijfel aan de
juistheid of volledigheid van het onderzoek van de SAOZ.

4.3. Voor zover [appellant] betoogt dat de SAOZ heeft miskend dat het niet aannemelijk is dat
onder het oude bestemmingsplan ten zuiden van zijn perceel een toiletgebouw hoger dan 3,5
meter kon worden gebouwd, miskent hij dat bij de planologische vergelijking in beginsel niet de
feitelijke situatie onder het oude planologische regime van belang is, maar de situatie bij een
maximale invulling van de onder dat regime bestaande bebouwingsmogelijkheden, ongeacht de
vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. In hetgeen hij heeft aangevoerd ten
aanzien van de gronden met de bestemming "Rekreatieve doeleinden, kategorie SC (sta-caravanterrein)" zijn, gelet op de planvoorschriften, geen aanknopingspunten te vinden voor het oordeel
dat het realiseren van een toiletgebouw hoger dan 3,5 meter niet mogelijk was. In artikel 4 van
deze voorschriften was slechts voorgeschreven dat de gezamenlijke oppervlakte van
toiletgebouwen niet meer mag bedragen dan één procent van de oppervlakte van gronden met
deze bestemming.
Evenmin is gebleken dat de SAOZ wat betreft de mogelijke bouwmassa van een onjuiste
planvergelijking is uitgegaan. Uit het advies volgt dat de SAOZ daarbij de omstandigheid dat
[appellant] in de nieuwe situatie in oostelijke en zuidoostelijke richting op kortere en deels veel
kortere afstand dan voorheen mogelijk was, met bebouwing wordt geconfronteerd, heeft
betrokken.
Voor zover [appellant] betoogt dat in het advies van de SAOZ ten onrechte de binnenplanse
vrijstellingen in de planvergelijking zijn meegenomen, volgt uit het nader advies van 19 september
2012 van de SAOZ dat de binnenplanse vrijstellingen van ondergeschikt belang waren en geen
wezenlijke invloed op de uitkomst van de planologische vergelijking hebben gehad. In hetgeen
[appellant] heeft aangevoerd zijn geen aanknopingspunten te vinden voor twijfel aan de juistheid
hiervan.
[appellant] kan ook niet worden gevolgd in zijn betoog dat in het advies van de SAOZ onvoldoende
is ingegaan op het aspect van gebruik. De SAOZ heeft gemotiveerd uiteengezet dat ter plaatse van
het gebied ten zuiden van het perceel van [appellant] een kampeerterrein met recreatiewoningen,
stacaravans en allerlei voorzieningen was gelegen waarvan het gehele jaar, ook in de
wintermaanden, hinder kon worden ondervonden, en dat het nieuwe gebruik ten dienste van
woondoeleinden niet zal leiden tot een relevante toename van hinder.
Ten aanzien van de plaatsingskosten van de schutting heeft de rechtbank terecht overwogen dat
het college, gelet op de adviezen van de SAOZ, heeft mogen aannemen dat de opgave van de
projectontwikkelaar van deze kosten niet onredelijk is en dat van die opgave mocht worden
uitgegaan. Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de tegemoetkoming in de planschade
van [appellant] door de plaatsing van de schutting en de overdracht van de grond voor een bedrag
van 1 euro voldoende anderszins is verzekerd. Hierbij heeft de rechtbank terecht de lengte en de
uitvoering van de schutting in aanmerking genomen en van belang geacht dat het type en de
kwaliteit ervan destijds in samenspraak met [appellant] zijn gekozen. Voor zover [appellant] in
verband met de verkrijging van de grond overdrachtskosten heeft gemaakt, is niet gebleken dat
deze kosten dermate hoog waren dat deze ertoe leiden dat de tegemoetkoming in de planschade
niet meer anderszins is verzekerd.
De door [appellant] gestelde afschrijvings- en onderhoudskosten komen niet voor vergoeding in
aanmerking, reeds omdat deze in de toekomst te maken kosten geen verband houden met de op
de peildatum vastgestelde waardevermindering.
De deskundigenkosten die [appellant] in het kader van de totstandkoming van de overeenkomst
stelt te hebben gemaakt, komen evenmin voor vergoeding in aanmerking, nu niet is gebleken dat
deze in dat kader noodzakelijk en redelijk zijn geweest.
4.4. Gelet op het voorgaande is in het in hoger beroep aangevoerde derhalve geen grond te vinden
voor het oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college het onderzoek van
de SAOZ aan de besluitvorming ten grondslag had mogen leggen.
Het betoog faalt.
5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
bevestigt de aangevallen uitspraak.
Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, voorzitter, en mr. T.G. Drupsteen en
mr. N. Verheij, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M. van Meurs-Heuvel, ambtenaar van staat.
w.g. Van der Beek-Gillessen w.g. Van Meurs-Heuvel
voorzitter ambtenaar van staat
Uitgesproken in het openbaar op 10 juli 2013
47-756.

