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Ontbijtseminar Herziening Woningwet 28 mei 2015

Op 28 mei 2015 organiseert de praktijkgroep Vastgoed van KienhuisHoving een ontbijtseminar 

over de herziene Woningwet die op 1 juli 2015 in werking treedt. Met deze wetswijziging is 

beoogd om de rol van corporaties bij de uitvoering van de woonopgave van gemeenten op het 

terrein van de sociale huursector en maatschappelijk vastgoed te onderstrepen. Klik hier voor 

meer informatie en aanmelden.

Uitzondering beginselplicht tot handhaving: handhavend optreden 
onevenredig

Op 11 februari 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan waarin een uitzondering op de 

beginselplicht tot handhaving is aangenomen (ABRvS 11 februari 2015, nr. 201403502/1/A1). 

Uitzonderingen op de beginselplicht worden zeer zelden aangenomen. De specifieke 

omstandigheden van dit geval gaven de Afdeling hier aanleiding toe.

De betreffende last onder dwangsom zag op de verwijdering van een kippenhok, een 

hooiopslag en een hooiruif, waarvoor geen vergunning was verleend. De bouwwerken waren 

tevens in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Dit maakt dat het college van 

burgemeester en wethouders bevoegd was tot handhavend optreden.

De overtreder voert vervolgens aan dat ten onrechte is geoordeeld dat er geen sprake is van 

bijzondere omstandigheden die maken dat van handhavend optreden dient te worden afgezien. 

Hij wijst daarbij op de door hem overgelegde verklaringen van twee voormalige wethouders. Uit 

die verklaringen met nadere motivering ter zitting, is gebleken dat het toenmalige college de 

bouwwerken expliciet en volledig heeft goedgekeurd in een collegevergadering. Over 

bouwwerken van geringe importantie werd in die periode altijd op deze manier besloten, aldus 

de voormalig wethouder. De instemming van het college is niet neergelegd in een schriftelijk 

collegebesluit omdat in die periode afscheid werd genomen van de gemeentesecretaris en 

collegebesluiten daarom niet altijd schriftelijk werden vastgelegd. Daarbij is gebleken dat door 

buren geen bezwaren tegen de bouwwerken zijn geuit.

De Afdeling oordeelt vanwege de door de voormalig wethouders afgelegde verklaringen over de 

gang van zaken destijds met betrekking tot bouwwerken van geringe importantie en het feit dat 

gesteld noch gebleken is dat omwonenden overlast ondervinden van de aanwezigheid van de 

bouwwerken, dat in dit geval handhavend optreden na twaalf jaar in verhouding tot de daarmee 

te dienen belangen zodanig onevenredig is, dat het college daarvan in redelijkheid had moeten 

afzien.

Let wel, dit is een zeldzame uitzondering op de beginselplicht maar samenvattend lijken er 
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aldus drie aspecten te zijn die in samenhang bezien maken dat er in dit geval van handhavend 

optreden dient te worden afgezien: de verklaringen van de voormalig wethouders over de gang 

van zaken destijds (de bouwwerken zijn besproken in een collegevergadering, maar dit is niet 

op schrift gesteld), de geringe importantie van de bouwwerken en het feit dat omwonenden 

geen overlast ondervinden van de bouwwerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Mil.

Bevoegd gezag dient overtreding aannemelijk te maken: bestuursdwang en 
bewijslast

In een recente uitspraak van de Afdeling (ABRvS 8 april 2015, nr. 201406848/1/A4) wordt maar 

weer eens duidelijk gemaakt dat een handhavingsbesluit zorgvuldig dient te worden voorbereid. 

In deze uitspraak maakt de Afdeling goed inzichtelijk waar het met betrekking tot de bewijslast -

althans de zorgvuldigheid - aan schort.

De feiten zijn als volgt. De opgelegde last onder bestuursdwang houdt in dat een deugdelijk 

bodemadvies van een erkend bodemonderzoeksbureau moet worden aangeleverd, dat een 

inventarisatie bevat van de mate van verontreiniging van de bodem van de gehele inrichting van 

recreatieterrein Fort Oranje, alsmede van de maatregelen die noodzakelijk zijn om een algehele 

sanering uit te voeren. De Afdeling overweegt vervolgens dat ervan moet worden uitgegaan dat

de last uitsluitend is gebaseerd op artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) gelet op de 

inhoud van de last en de overwegingen van de bezwaarschriftencommissie.

Het is aan het college om aannemelijk te maken dat deze overtreding zich heeft voorgedaan. 

Dit is vaste jurisprudentie. Nu het college er in dit geval voor heeft gekozen om een last onder 

bestuursdwang op te leggen, dient het college bovendien aannemelijk te maken dat zich 

zodanige overtredingen van artikel 13 van de Wbb hebben voorgedaan als gesteld, dat 

aanleiding bestaat om aan te nemen dat het gehele terrein daardoor is verontreinigd.

Hierin is het college niet geslaagd. Het heeft volstaan met een weergave van enkele, 

gedeeltelijk in algemene bewoordingen gestelde constateringen zonder dat daarvan enig 

proces-verbaal of ander schriftelijk stuk is overgelegd. In een eerdere uitspraak (ABRvS 13 juni 

2012, nr. 201102842/1/A4) waarin het ging om de invordering van dwangsommen, oordeelde 

de Afdeling overigens ook al duidelijk over de wijze waarop het bevoegd gezag inzichtelijk dient 

te maken dat de overtreding daadwerkelijk is begaan. Zo dient er sprake te zijn van een 

deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden, plaats, 

tijdstip en datum dienen te worden vermeld, er dient een inzichtelijke beschrijving te worden 

gegeven van de gehanteerde werkwijze en van hetgeen is waargenomen en het document 

dient te zijn voorzien van een ondertekening en dagtekening.

In het onderhavige geval is door het college onvoldoende inzichtelijk gemaakt door wie, op welk 

moment en op welke locatie binnen het terrein van het recreatiepark deze constateringen 

zouden zijn gedaan en is slechts gedeeltelijk ingegaan op de aard van de afvalstoffen die 

zouden zijn aangetroffen. Wel zijn foto’s overgelegd. Hoewel het overleggen van foto’s vaak 

een rol van betekenis kan spelen, is op de in dit geval overgelegde foto’s groenafval en 

zwerfafval, zoals stukken plastic, bierblikken, flessen en tegels, en de restanten van een 

kennelijk afgebrande opstal zichtbaar. Dit (alleen) is niet voldoende om overtreding van de 

zorgplicht van artikel 13 Wbb te constateren. Bovendien kan op basis van enkel deze foto’s niet 

worden geconcludeerd dat de gefotografeerde stoffen de bodem kunnen verontreinigen of 

aantasten. Ook met deze foto’s heeft het college dus niet aannemelijk gemaakt dat zich een 

overtreding van artikel 13 van de Wbb heeft voorgedaan, laat staan zodanige overtredingen, dat 

aanleiding bestaat om aan te nemen dat de bodem van het gehele terrein van het recreatiepark 

daardoor is verontreinigd.

Een goede voorbereiding is het halve werk, zo blijkt ook hier. Het volstaan met foto’s van de 

locatie zonder dat hiermee de - vermeende of gestelde - overtreding daadwerkelijk aannemelijk 
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wordt gemaakt en het ontbreken van een duidelijk proces-verbaal of ander (goed gemotiveerd) 

schriftelijk stuk waaruit de constateringen blijken, kan dus tot gevolg hebben dat het bestreden 

besluit wordt vernietigd wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Mil.

Over de Wgv, bebouwde of onbebouwde kom en een aanvaardbaar
verblijfsklimaat

Inleiding

Op 17 december 2013 stelt de raad der gemeente Dinkelland het bestemmingsplan Saasveld-

Recreatiepark ’t Saterloo vast. Dit bestemmingsplan voorziet in de transformatie van een 

voormalig kampeer- en stacaravanterrein tot een recreatiepark met 126 recreatiebungalows met 

bijbehorende centrale voorzieningen. Een nabijgelegen veehouder stelt tegen het 

vaststellingsbesluit beroep in. Hij vreest dat dit bestemmingsplan hem ernstig zal beperken in 

zijn uitbreidingsmogelijkheden vanwege de gevolgen van zijn bedrijfsvoering voor de 

geurbelasting in het plangebied.

Appellant stelt dat het plangebied, dat binnen een concentratiegebied als bedoeld in de Wet 

geurhinder veehouderij (Wgv) ligt, behoort tot de bebouwde kom, zodat ter plaatse een 

maximale norm voor de geurbelasting geldt van 3 ou/m3. De raad stelt dat het plangebied 

buiten de bebouwde kom ligt en gaat uit van een maximale geurbelasting van 14 ou/m3. De 

Afdeling oordeelt dat het plangebied buiten de bebouwde kom ligt (ABRvS 8 april 2015, 

nr 201402068/1/R1 (bestemmingsplan "Saasveld - Recreatiepark ’t Satersloo" van de 

gemeente Dinkelland).

Wettelijk kader

Het onderscheid “binnen of buiten de bebouwde kom” is van belang vanwege het bepaalde in 

art. 3 Wgv. Ingevolge dit artikel wordt een omgevingsvergunning met betrekking tot een 

veehouderij geweigerd indien de geurbelasting van die veehouderij op een geurgevoelig object, 

gelegen:

a. binnen een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 3,0 

ou/m³;

b. binnen een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 14,0 

ou/m³.

Wat niet ter discussie staat

Dat een recreatiewoning, gelet op het bepaalde in art. 1 Wgv, een geurgevoelig object is staat, 

sinds de Afdelingsuitspraak van 23 september 2009 (nr. 200900791/1/M2), niet meer ter 

discussie. Dat bij een volledige benutting van de planologische mogelijkheden op het perceel 

van appellant de maximale voorgrondbelasting aan de noordelijke rand van het 

bestemmingsvlak 12,9 ou/m³, derhalve minder dan 14 ou/m³ bedraagt, staat in deze zaak ook 

niet ter discussie.

Bebouwde of onbebouwde kom?

De vraag die partijen verdeeld houdt is of het plangebied voor de toepassing van de Wgv 

gekwalificeerd dient te worden als bebouwde of onbebouwde kom. Het begrip “bebouwde kom” 

wordt niet in de Wgv omschreven (zie ABRvS, 30 juni 2010, zaaknr. 200901350/1/R3). Uit de 

geschiedenis van de totstandkoming van de Wgv volgt dat de grens van de bebouwde kom niet 

wordt bepaald door de wegenverkeerswetgeving, maar door de aard van de omgeving. Binnen 

een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing geconcentreerd tot 

een samenhangende structuur (Kamerstukken II 2005/06, 30 453, nr. 3, blz. 18).

De Afdeling volgt de raad in zijn oordeel dat het plangebied niet behoort tot de bebouwde kom 

van Saasveld. Het recreatiepark kan niet gelijkgesteld worden met een reguliere woonwijk, 
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omdat in het plan expliciet is vastgelegd dat de recreatiewoningen niet permanent bewoond 

mogen worden. Een door appellant gedane verwijzing naar ABRvS van 31 maart 2010 (nr. 

200904633/1/R2), gaat volgens de Afdeling niet op, omdat het in die zaak om een 

bestemmingsplan ging dat recreatiewoningen bestemde als reguliere woningen. Het 

voorgaande leidt tot het oordeel dat de raad zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat het 

plangebied geen deel uitmaakt van de bebouwde kom.

Geurnorm niet overschreden, verblijfsklimaat aanvaardbaar?

Het enkele feit dat de voor de veehouderij toepasselijke wettelijke geurnorm uit de Wgv niet 

wordt overschreden betekent, ingevolge vaste Afdelingsjurisprudentie, niet zonder meer dat ter 

plaatse van een aanvaardbaar verblijfsklimaat sprake is. Appellant probeert het ook nog over 

die boeg. Zijn betoog dat de raad niet inzichtelijk heeft gemaakt dat ter plaatse van de 

voorziene bungalows een aanvaardbaar verblijfsklimaat is gewaarborgd faalt echter evenzeer.

In de plantoelichting staat dat in de bestaande situatie de achtergrondbelasting binnen het 

plangebied 5 ou/m³ tot 8 ou/m³ bedraagt. Bij een maximale invulling van de planologische 

mogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven bedraagt de achtergrondbelasting 8 ou/m³ 

tot 12,5 ou/m³ De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat een dergelijke geurbelasting 

aanvaardbaar is, omdat het recreatiepark is gelegen in het landelijk gebied in de nabijheid van 

veehouderijen en de bezoekers ervan een bewuste keuze gemaakt hebben om in het landelijk 

gebied te recreëren. De Afdeling volgt de raad hierin, dit mede omdat appellant diens oordeel 

niet gemotiveerd bestreden heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Nauta.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Inleiding

De afgelopen periode deed de Afdeling weer een aantal interessante uitspraken inzake de 

ladder voor duurzame verstedelijking. Deze “ladder” is verankerd in art. 3.1.6, tweede lid, Bro. 

Ingevolge dit artikellid voldoet de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling toelaat aan de volgende voorwaarden:

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 

regionale behoefte;

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele 

regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand 

stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van 

beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 

beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van 

verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden 

ontwikkeld.

Art. 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, Bro, definieert een stedelijke ontwikkeling als: de 

ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 

detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.

Wanneer is van een stedelijke ontwikkeling sprake?

De geselecteerde uitspraken gaan allemaal over de vraag wanneer nu van een stedelijke 

ontwikkeling sprake is. In de Afdelingsuitspraak van 4 maart 2015 (nr. 201308866/1/R3) ging 

het om de vraag of de ladder doorlopen had moeten worden vanwege het toevoegen van een 

nieuwe gebruiksfunctie in het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen” van de gemeente 

Schijndel. Met betrekking tot het betoog dat de in artikel 3, lid 3.1.2, onder g, van de planregels 

mogelijk gemaakte internetverkoop in strijd met artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro is 

vastgesteld, overweegt de Afdeling - kort samengevat - als volgt. De internetverkoop leidt niet 
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tot nieuw ruimtebeslag, maar ziet slechts op een beperkte wijziging van het toegestane gebruik. 

Het toestaan van internetverkoop zonder afhaalpunt is geen nieuwe stedelijke ontwikkeling als 

bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro. Aan artikel 3.1.6, tweede lid, 

van het Bro behoeft dus niet te worden voldaan.

Geheel nieuw zijn deze overwegingen niet. In haar uitspraak van 18 februari 2015 (nr. 

201311211/1/R3) overweegt de Afdeling dat het toevoegen van nieuwe bedrijfsactiviteiten aan 

de Staat van bedrijfsactiviteiten niet in een zodanige functiewijziging voorziet dat om die reden 

sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De gekozen formulering lijkt in te houden dat 

er ook functiewijzigingen kunnen zijn die, ondanks dat zij niet leiden tot een extra ruimtebeslag, 

toch “ladder-plichtig” zijn ingevolge art. 3.1.6, tweede lid, Bro.

Woningaantallen en nieuwe stedelijke ontwikkeling

In ABRvS 8 april 2015 (nr. 201401119/1/R1) gaat het om de vraag of de bouw van negen 

woningen een stedelijke ontwikkeling in de zin van het Bro is. De Afdeling oordeelt dat dat niet 

het geval is:

8.3. ”In het plan zijn negen woningen opgenomen. Gelet op de kleinschalige woningbouw die 

het plan mogelijk maakt, is de Afdeling van oordeel dat het plan niet voorziet in een 

woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro. De in 

het plan voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als een stedelijke 

ontwikkeling als bedoeld in deze bepaling van het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, van het 

Bro niet van toepassing is.

Ten opzichte van de uitspraak Wijchen, ABRvS 24 december 2014 (nr. 201405237/1/R2) is 

hiermee het aantal woningen waarvoor art. 3.1.6, lid 2, Bro niet doorlopen behoeft te worden 

met een woning toegenomen (in Wijchen betrof het een woningbouwproject van acht 

woningen).

Ladder en wijzigingsbevoegheid

In ABRvS 4 maart 2015 (nr. 201308866/1/R3) zag de Afdeling zich voor de vraag gesteld of een 

in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

als bedoeld in het Bro mogelijk maakte. Hoewel met de toepassing van deze 

wijzigingsbevoegheid slechts in de bouw van twee woningen werd voorzien, oordeelde de 

Afdeling - kort gezegd - dat, nu deze woningen deel uitmaakten van een groter geheel van in 

totaal 72 woningen, art. 3.1.6, tweede lid, Bro op de in het plan opgenomen 

wijzigingsbevoegdheid van toepassing was.

Dat ook voor het plan, waarin de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, de ladder doorlopen 

moet worden (mits sprake is van een stedelijke ontwikkeling), volgt uit ABRvS 26 februari 2014 

(nr. 201305787/1/R1).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Nauta.

Parkeernormen moeten voortaan in bestemmingsplan worden opgenomen

Bestemmingsplannen die anno 2015 worden voorbereid moeten een eigen parkeerregeling 

hebben, omdat na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan de parkeerbepaling uit de 

gemeentelijke bouwverordening per direct vervalt. Dit volgt uit de op 29 november 2014 in 

werking getreden “Wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede 

aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het 

terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties” (“de Reparatiewet 

BZK 2014”). Daarin is bepaald dat de bouwverordening geen stedenbouwkundige voorschriften 

- waaronder voorschriften over parkeren - meer mag bevatten. Op grond daarvan is artikel 8 lid 

5 van de Woningwet komen te vervallen.

De parkeerregeling dient voortaan in het bestemmingsplan zelf te worden vastgelegd. Voor 

bestaande bestemmingsplannen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Voor 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82710&summary_only=&q=201311211%2F1%2FR3
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83330&summary_only=&q=201401119%2F1%2FR1
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82105&summary_only=&q=201405237%2F1%2FR2
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82848&summary_only=&q=201308866%2F1%2FR3
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78037&summary_only=&q=201305787%2F1%2FR1
https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/ingrid-nauta/


bestemmingsplannen die na 29 november 2014 worden vastgesteld vervalt direct artikel 2.5.30 

bouwverordening en moet de parkeerregeling in het bestemmingsplan worden opgenomen, zo 

bepaalt het nieuwe artikel 133 van de Woningwet.

Indien op of na 29 november 2014 een bestemmingsplan is vastgesteld zonder rekening te 

houden met de wijziging van de Woningwet, is het aan te raden dit alsnog te doen en het plan 

te repareren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot de Buck.

Bestemmingsplannen en interne en externe saldering van stikstof

Wanneer een plan significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, dient het 

bestuursorgaan op grond van artikel 19j, tweede lid, Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) een 

passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied vast te stellen voordat het 

bestemmingsplan wordt vastgesteld. Artikel 19kd, eerste lid, aanhef en onder b, van de Nbw 

(gewijzigd 25 april 2013, Stb. 2013, 144) maakt de vaststelling van een plan zonder passende 

beoordeling mogelijk als per saldo geen toename van stikstofdepositie plaatsvindt. Bij salderen 

wordt de toename van stikstofdepositie op een habitattype door een nieuwe activiteit verrekend 

met de afname van stikstofdepositie door een bepaalde maatregel. Een maatregel zoals het 

(gedeeltelijk) intrekken van een milieuvergunning van een ander bedrijf wordt aangeduid als 

externe saldering. Maatregelen die worden getroffen op het eigen bedrijf kwalificeren als

interne saldering.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee recente uitspraken van 1 

april 2015, nrs. 201308952/1/R3 en 201402973/1/R3, voor het eerst uitleg gegeven over de 

verhouding tussen artikel 19 kd, eerste lid Nbw en artikel 19j Nbw.

Feitelijke situatie is referentiekader

De Afdeling stelt voorop dat uit vaste jurisprudentie (zoals ABRvS van 5 december 2012, nr. 

201109053/1/R2) volgt dat voor de beoordeling van de vraag of een bestemmingsplan leidt tot 

significante gevolgen, moet worden uitgegaan van de feitelijke situatie ten tijde van de 

vaststelling van het plan als referentiekader. De Afdeling komt tot het oordeel dat artikel 19kd 

Nbw niets wijzigt aan dit referentiekader voor plannen. Het nemen van de feitelijke situatie ten 

tijde van de vaststelling van het plan doet recht aan het derde lid van artikel 6 van de 

Habitatrichtlijn, aldus de Afdeling.

Artikel 19kd Nbw ziet alleen op interne saldering

De Afdeling gaat vervolgens in op de vraag of het bestemmingsplan op grond van artikel 19kd 

Nbw zonder passende beoordeling kan worden vastgesteld als door interne of externe saldering 

geen toename van stikstofdepostie plaatsvindt. De Afdeling is van oordeel dat dit alleen kan bij 

interne saldering (waarbij maatregelen op het eigen bedrijf worden genomen). In dat geval 

behoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld. Met toepassing van een 

richtlijnconforme interpretatie concludeert de Afdeling dat artikel 19kd Nbw niet ziet op externe 

saldering. Zodra er gebruik wordt gemaakt van ammoniakrechten van andere bedrijven of 

andere mitigerende maatregelen worden getroffen, blijft een passende beoordeling voor 

plannen noodzakelijk. Externe salderingsmaatregelen kunnen vervolgens wel betrokken worden 

in de passende beoordeling. Het verplicht moeten opstellen van een passende beoordeling voor 

een bestemmingsplan heeft als nadeel dat tevens een plan-MER ex artikel 7.2a Wet 

milieubeheer moet worden opgesteld, met alle extra kosten van dien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot de Buck.

https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/margot-de-buck/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-144.pdf
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83260&summary_only=&q=201308952%2F1%2FR3
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83231&summary_only=&q=201402973%2F1%2FR3
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=71598&summary_only=&q=201109053%2F1%2FR2
https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/margot-de-buck/


Splitsen bouwplan in vergunningvrij en vergunningplichtig deel onder het 
nieuwe Bor

Op 1 november 2014 is het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Eén 

van de eerste uitspraken waarin de nieuwe regels uit het Bor aan de orde komen is de uitspraak 

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 maart 2015 (nr. 

201405599/1/A1). In deze uitspraak staat centraal welke onderdelen van een bouwplan wel en 

niet in de aanvraag zouden moeten worden opgenomen, wanneer er sprake is van 

omgevingsvergunningplichtige en omgevingsvergunningvrije onderdelen.

In de uitspraak ging het om het volgende. Het college van B&W van de gemeente Teylingen 

heeft een omgevingsvergunning verleend voor het onder meer veranderen en vergroten van 

een woning in Sassenheim. Op de bouwtekening die bij de aanvraag voor deze 

omgevingsvergunning is gevoegd, zijn verschillende delen van het bouwplan met wolkjes 

omcirkeld, om aan te geven dat deze delen omgevingsvergunningvrij zouden zijn. Het college 

heeft toegelicht dat de met wolkjes omcirkelde onderdelen van het bouwplan niet zijn betrokken 

bij de beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning. Deze onderdelen zijn derhalve 

niet getoetst aan de in artikel 2.10, aanhef en eerste lid, van de Wabo genoemde 

weigeringsgronden.

De Afdeling merkt in rechtsoverweging 5.1 op, dat indien de aanvrager om 

omgevingsvergunning onderdelen van een bouwplan buiten de aanvraag wil laten, omdat deze 

volgens hem vergunningvrij kunnen worden gebouwd, hij dat primair kan doen door deze 

onderdelen niet in een aanvraag op te nemen. De Afdeling vervolgt: “Indien de onderdelen 

niettemin in de aanvraag zijn opgenomen, dient uit een oogpunt van rechtszekerheid van 

derden en ter bepaling van wat het oorspronkelijk hoofdgebouw is, uit de aanvraag om 

omgevingsvergunning onmiskenbaar te blijken voor welke onderdelen van het bouwplan wel en 

waarvoor geen omgevingsvergunning wordt aangevraagd en wat de oppervlakte is van het 

bouwplan waarvoor vergunning wordt gevraagd. De enkele vermelding op de bouwtekening dat 

de met wolkjes omcirkelde onderdelen van het bouwplan omgevingsvergunningvrij zijn, is 

daarvoor niet afdoende.” Gelet op deze onduidelijkheid heeft het college in dit geval ten 

onrechte de omcirkelde onderdelen buiten de beoordeling van de aanraag gelaten.

De wijziging van het Bor komt ten slotte in rechtsoverweging 9 van de uitspraak nog aan de 

orde. De Afdeling overweegt dat uit de Nota van Toelichting bij het Bor volgt dat het gewijzigde 

Bor uitdrukkelijk de mogelijkheid wil bieden om een bijbehorend bouwwerk op het achtererf te 

realiseren dat deels vergunningsvrij is en deels vergunningplichtig, ook als de bouwdelen zich 

niet bouwkundig en functioneel laten onderscheiden. Wat de precieze gevolgen van de wijziging 

zijn voor de betreffende aanvraag, is voor de Afdeling echter nog niet duidelijk: “Gelet op de 

vragen die de wijziging van de tekst van het Bor en de daarop gegeven toelichting, in onderling 

verband bezien, oproepen alsmede de vraag hoe een fictieve ‘krijtstreep’ zich verhoudt tot de 

toetsing aan de eisen van het Bouwbesluit en de welstandsvereisten, is niet zonder meer 

duidelijk welke de gevolgen moeten zijn van de wijziging van het Bor voor het nieuw te nemen 

besluit.”

In deze zaak geeft de Afdeling het college ten slotte daarom drie mogelijkheden om tot een 

nieuw besluit te komen: Het college kan óf op een nieuw in te dienen aanvraag beslissen, óf 

beslissen op de op ondergeschikte delen aangepaste oorspronkelijke aanvraag óf na 

herroeping van de reeds verleende vergunning met toepassing van de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure beslissen op de oorspronkelijke aanvraag.

De conclusie is dat het op de weg van de aanvrager ligt om expliciet in de aanvraag duidelijk te 

maken welke onderdelen van het bouwplan als omgevingsvergunningplichtig en welke 

onderdelen als omgevingsvergunningvrij moeten worden beschouwd. Het is raadzaam de 

omgevingsvergunningvrije onderdelen zelfs buiten de aanvraag te laten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Wouters.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82857&summary_only=&q=201405599%2F1%2FA1
https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/ellen-wouters/


Zelfstandig beroep tegen provinciale ontheffing met voorschriften soms 
mogelijk

Ingevolge artikel 4.1a Wro kunnen regels in een provinciale verordening 

ontheffingsmogelijkheden bevatten. Tegen een verleende ontheffing staat geen zelfstandige 

rechtsbescherming open. In artikel 8.3 lid 4 Wro is geregeld dat sprake is van geconcentreerde 

rechtsbescherming bij het bestemmingsplan waarvoor de ontheffing is verleend. Dat betekent 

dat bezwaren tegen een ontheffing pas aan de orde kunnen worden gesteld in een procedure 

tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Tegen de weigering ontheffing te verlenen kan 

wel zelfstandig worden opgekomen.

De afgelopen periode zijn er enkele uitspraken verschenen (zie: ABRvS 5 november 2014, nr. 

201400731/1/R3 en ABRvS 4 maart 2015, nr. 201400791/1/R3) waarin een uitzondering op het 

hiervoor genoemde systeem van geconcentreerde rechtsbescherming wordt gemaakt. 

Overigens zij op deze plaats al wel vermeld dat deze uitspraken zijn gedaan onder het recht 

zoals dat gold voorafgaand aan de inwerkingtreding van art. 4.1a Wro. In de laatste alinea 

wordt hier uitgebreider bij stil gestaan.

De uitzondering ziet op de situatie dat aan een ontheffing ten behoeve van de vaststelling van 

een bestemmingsplan een voorschrift is verbonden. In dat geval kan volgens de Afdeling in 

uitzonderlijke gevallen sprake zijn van een situatie die gelijk is te stellen met een weigering een 

ontheffing te verlenen. Van zo’n uitzonderlijke situatie is volgens de Afdeling sprake indien 

aannemelijk is dat uit het aan de ontheffing verbonden voorschrift volgt dat de raad met 

inachtneming hiervan geen plan kan vaststellen zonder in strijd te handelen met een goede 

ruimtelijke ordening of het recht. In dat geval kan tegen de verleende ontheffing - evenals bij de 

weigering ontheffing te verlenen - zelfstandig beroep worden ingesteld.

Aan de verleende ontheffing die aan de orde was in de uitspraak van 5 november 2014 waren 

twee voorschriften verbonden. Het eerste voorschrift hield in dat bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan voor de nieuwvestiging van een intensieve veehouderij moest zijn verzekerd 

dat de bestaande twee bedrijfslocaties van de intensieve veehouderij zouden worden 

opgeheven. Het tweede voorschrift zag er op dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

een verantwoording zou worden opgenomen voor verdergaande verduurzaming van de locatie.

Ten aanzien van eerstgenoemd voorschrift leidt toepassing van de door de Afdeling 

gehanteerde uitzonderingsregel tot het volgende oordeel. In de aanvraag was door de 

initiatiefnemer niet opgenomen dat hij beide bestaande bedrijfslocaties wilde beëindigen. Door 

aan de ontheffing als voorwaarde te verbinden dat beide locaties moeten worden opgeheven, 

heeft GS de grondslag van de aanvraag verlaten. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat 

het voorschrift tot gevolg heeft dat de gemeenteraad niet met inachtneming van de ontheffing 

een plan kan vaststellen zonder in strijd te handelen met artikel 3:2 Awb. Om die reden wordt in 

dit geval de verleende ontheffing voor zover daar voornoemd voorschrift aan was verbonden 

gelijk gesteld met de weigering om ontheffing te verlenen. Hiertegen kon zelfstandig beroep 

worden ingesteld.

Ten aanzien van het tweede voorschrift is de Afdeling van oordeel dat dit voorschrift niet tot 

gevolg heeft dat de raad met inachtneming hiervan geen plan kan vaststellen zonder in strijd te 

handelen met een goede ruimtelijke ordening of het recht. Hiertoe wordt overwogen dat het 

voorschrift niet van dien aard is dat hierin een absolute belemmering voor de raad is gelegen 

om een bestemmingsplan vast te stellen. Daarbij acht de Afdeling van belang dat het voorschrift 

slechts een verantwoording in de plantoelichting vraagt over mogelijke maatregelen, zoals 

gecombineerde luchtwassers, en dat uit het voorschrift niet volgt dat dergelijke maatregelen in 

de planregels moeten worden opgenomen. Nu er in dit geval geen aanleiding bestond om de 

verleende ontheffing voor zover voornoemd voorschrift hieraan was verbonden gelijk te stellen 

met de weigering een ontheffing te verlenen, was hiertegen geen zelfstandig beroep mogelijk.

Ook in de uitspraak van 4 maart 2015 hanteert de Afdeling bovengenoemde uitzonderingsregel. 

In dit geval leidt de toepassing van de uitzonderingsregel er evenwel niet toe dat de verleende 

ontheffing gelijk wordt gesteld met de weigering een ontheffing te verlenen.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=81349&summary_only=&q=201400731%2F1%2FR3+
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82849&summary_only=&q=201400791%2F1%2FR3


Zoals eerder al is opgemerkt zijn de genoemde uitspraken gedaan onder het recht zoals dat 

gold voorafgaand aan de inwerkingtreding van art. 4.1a Wro. Het is derhalve de vraag of de 

Afdeling de genoemde uitzondering op het systeem van geconcentreerde rechtsbescherming 

ook zal hanteren onder het nieuwe recht. Zoals eerder vermeld wordt het systeem van 

geconcentreerde rechtsbescherming bij ontheffingen van provinciale verordeningen geregeld in 

artikel 8.3 lid 4 Wro. De door de Afdeling in de genoemde uitspraken gehanteerde 

uitzonderingsregel wordt in dit artikel niet vermeld. In de literatuur wordt aangegeven dat het 

wel voor de hand ligt dat de uitzondering ook onder het nieuwe recht van toepassing is. Ook 

onder artikel 4.1a kan zich de situatie voordoen dat een verleende ontheffing feitelijk geen 

ruimte laat om een bestemmingsplan vast te stellen wegens de voorwaarden die aan de 

ontheffing verbonden zijn (zie: AB 2015/57). Of de Afdeling deze uitzonderingsregel 

daadwerkelijk ook onder het nieuwe recht zal hanteren, zal moeten worden afgewacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Scheltens-Fokke.

Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen

Op 1 januari 2013 is de Wet plattelandswoningen in werking getreden (artikel 1.1a Wabo). Doel 

van de wet is om bewoning van voormalige agrarische bedrijfswoningen door derden mogelijk 

te maken zonder dat daardoor de ontwikkeling van het bedrijf waar de woning bij hoorde wordt 

belemmerd.

Op 4 februari 2015 (nr. 201306630/5) heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan 

waaruit blijkt dat de Afdeling voormalige agrarische bedrijfswoningen die door derden mogen 

worden bewoond voor de toetsing van de luchtkwaliteit niet ziet als onderdeel van het bedrijf. 

Dit werd nu juist wel beoogd met de Wet plattelandswoningen.

Wat was het geval? Aan een perceel is de aanduiding ”specifieke vorm van wonen - voormalige 

agrarische bedrijfswoning - toegekend. Hiertegen wordt opgekomen door de exploitant van een 

ter plaatse gevestigde varkenshouderij. Hij betoogt dat het bewonen van de voormalige 

bedrijfswoning door een derde effecten heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden van zijn 

inrichting omdat de luchtkwaliteit ook moet worden beoordeeld ter plaatse van de woning.

De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat de woning gelet op artikel 1.1a, lid 1, Wabo en 

de toegekende aanduiding deel uitmaakt van de inrichting van appellante en dat de 

luchtkwaliteit om die reden ter plaatse van de woning niet behoeft te worden beoordeeld.

De Afdeling overweegt dat het uitgangspunt is dat bij besluiten in beginsel de luchtkwaliteit op 

iedere plaats dient te worden beoordeeld. Dat geldt niet indien sprake is van een zogenoemde 

arbeidsplaats (art. 5.19, lid 2,onder b, juncto 5.6, lid 2, Wet milieubeheer).

De Afdeling oordeelt verder dat het feit dat een bedrijfswoning op grond van het 

bestemmingsplan door een derde mag worden bewoond en om die reden voor de toepassing 

van de Wabo wordt beschouwd als onderdeel van die inrichting los staat van de vraag of 

ingevolge artikel 5.19 lid 2 Wm, de luchtkwaliteit ter plaatse van het perceel waarop de woning 

staat al dan niet moet worden beoordeeld.

Vervolgens wordt getoetst of de voormalige agrarische bedrijfswoning kan worden aangemerkt 

als arbeidsplaats als bedoeld in artikel 5.6, lid 2, Wm. Volgens de Afdeling is daarvan geen 

sprake.

Het voorgaande betekent dat indien bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor de 

varkenshouderij wordt verleend die gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, de 

luchtkwaliteit ter plaatse van de woning zal moeten worden beoordeeld. De toekenning van de 

aanduiding plattelandswoning kan - anders dan de raad heeft betoogd en was beoogd met de 

Wet plattelandswoningen - dus wel degelijk gevolgen hebben voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de inrichting.

https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/joyce-scheltens/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82492&summary_only=&q=201306630%2F5


Inmiddels heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 27 maart 2015 een brief aan de 

Tweede Kamer gestuurd over de consequenties van deze uitspraak en de wijze van verdere 

aanpak (Kamerstukken II, 2014-2015, 33 078, nr. 11). De minister geeft aan dat de regeling 

voor plattelandswoningen was bedoeld om er, in situaties waarin het gemeentebestuur er voor 

kiest bewoning door derden in een voormalige agrarische bedrijfswoning toe te staan, voor te 

zorgen dat de bedrijfsvoering binnen de bestaande planologische milieumogelijkheden niet 

geblokkeerd zou kunnen worden. Ze geeft aan nog steeds achter die gedachte en dat beleid te 

staan en dat tegen die achtergrond naar een oplossing zal worden gezocht. Het streven is erop 

gericht de doelstelling van de Wet plattelandswoningen, rekening houdend met de Europese 

kaders, zoveel mogelijk overeind te houden inclusief de voorwaarde dat deze geen nadelige 

consequenties heeft voor omliggende bedrijven. Hiertoe heeft de minister enkele acties ingezet 

(zie de brief). Voor de zomer zal zij de Kamer informeren over haar bevindingen. Wordt dus 

vervolgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Scheltens-Fokke

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33078-11.pdf
https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/joyce-scheltens/

