
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 67e nieuwsbrief van onze praktijkgroep 
Bestuursrecht (omgevingsrecht, milieurecht en vastgoedrecht). Met 
deze digitale nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van 
in het oog springende vraagstukken die wij in onze praktijk zijn 
tegengekomen. Wij hopen u informatie te verschaffen, die van pas 
kan komen bij uw dagelijkse werkzaamheden in uw organisatie. 

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsbrief, neemt u dan 
contact op met mr. Wouter van de Wetering (w.vd.wetering@kienhuishoving.nl) of met mr. 
Joyce Scheltens-Fokke (j.j.scheltens@kienhuishoving.nl). Wilt u meer weten over onze 
praktijkgroepen, dan verwijzen wij u naar onze internetsite: www.kienhuishoving.nl, zie onder 
‘Diensten’, ‘Bestuursrecht’. Onder ‘Bestuursrecht’, ‘Nieuwsbrieven’ treft u ook onze eerder 
verschenen nieuwsbrieven aan. 

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Aankondiging cliëntendag 2010
Algemeen bestuursrecht 
- Aanwijzing milieukamers rechtbanken in verband met Wabo 
- Geen tweede termijn griffierecht in geval Crisis- en herstelwet en bij niet tijdig nemen 

besluit
- Wob; verplichting archiveren voorontwerpbestemmingsplan
Ruimtelijk bestuursrecht
- Wijziging Bro 
- Omissie overgangsrecht in situatie projectbesluit ten behoeve bouwactiviteit aangevraagd 

vóór 1 oktober maar voor die datum geen bouwvergunning aangevraagd 
- Vervallen voorbereidingsbesluit als basis voorzienbaarheid planschade
- Reactieve aanwijzing 
- Digitale verbeelding versus papieren verbeelding 
Vastgoedrecht
- Omstandigheden waaronder kan worden afgezien van vaststelling exploitatieplan
- Verplichting tot minnelijke verwerving in kader onteigeningsprocedure genuanceerd
Milieurecht
- Aanpassing normen uit de Wet geurhinder en veehouderij
- Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en een geurgevoelig object
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CLIËNTENDAG KIENHUISHOVING
In een omgeving waarin de veranderingen ook op juridisch gebied elkaar in hoog tempo 
opvolgen, is het voor u van belang op de hoogte te blijven van juridische actualiteiten.

KienhuisHoving organiseert daarom op woensdag 1 december 2010 een cliëntendag. Deze 
bijeenkomst wordt gehouden in De Grolsch Veste, Colosseum 65 te Enschede. De ontvangst is 
rond 12.00 uur.

Gedurende deze dag worden verschillende lezingen gegeven door onze specialisten. De 
lezingen worden in twee sessies parallel aan elkaar gehouden. U kunt twee lezingen van uw 
keuze bijwonen.

Tijdens de afsluiting van de cliëntendag door Nederlands’ ex-profvoetballer, commentator bij 
Eredivisie Live, Commercieel Manager en Manager Algemene Zaken van FC Twente, Jan van 
Halst, heffen wij graag in informele sfeer het glas met u.

Het programma luidt als volgt:
12.00 uur - 13.30 uur Ontvangst en lunch
13.30 uur - 14.00 uur ‘Aftrap’ door Bert Bouma
14.00 uur - 14.45 uur Lezingronde I
14.45 uur - 15.00 uur Wisseling lezingrondes
15.00 uur - 15.45 uur Lezingronde II
16.15 uur - 17.15 uur Jan van Halst
17.15 uur Afsluiting

Hieronder is aangegeven welke onderwerpen per rechtsgebied behandeld zullen worden. 

Aanbestedingsrecht - Aanbesteding: Grijp uw kans!

Arjan ter Mors
Antoine Broesterhuizen

Inschrijven op een aanbesteding kost tijd, geld en energie, maar kan ook veel opleveren. Een 
kans om een voet binnen de deur te krijgen bij een nieuwe opdrachtgever bijvoorbeeld, of een 
grote klus binnen te slepen die zonder aanbesteding wellicht aan de concurrent zou zijn 
gegund. Het is dan ook zaak om uw inschrijving zo vorm te geven dat de kans op succes wordt 
geoptimaliseerd. In deze lezing komt aan de orde waar u op moet letten bij het doen van een 
inschrijving en waar de kansen kunnen liggen.

Ambtenarenrecht - Vrijheid en verantwoordelijkheid: ontwikkelingen in het ambtenarenrecht

Frans Jozef van der Vaart
Herman Eillert

Vrijheid en verantwoordelijkheid is de titel van het regeerakkoord van ons nieuwe kabinet. Uit dit 
regeerakkoord blijkt dat het kabinet flink wat wijzigingen wil doorvoeren in de publieke sector, 
niet in de laatste plaats waar het gaat om personeel met een ambtelijke aanstelling. Een 
opvallend voornemen uit het regeerakkoord is: Ambtenarenrecht wordt gelijkgetrokken met het 
arbeidsrecht. Voor de overgang van werk naar werk voor ambtenaren moeten dezelfde 
voorwaarden gelden als voor werknemers in de private sector.



Uiteraard is het nog een vraag of, en zo ja, wanneer deze voornemens daadwerkelijk in 
wetgeving kunnen worden gegoten. Feit is wel dat onder het huidige politieke klimaat werk 
wordt gemaakt van een trend die al langer zichtbaar is: de publieke sector wordt meer en meer 
afgerekend maar ook aangestuurd/bekostigd als een privaat bedrijf. Er moet productie worden 
gedraaid. En helaas, meer bezuinigingen betekenen vaak niet minder taken voor een 
gemeente, een SW-bedrijf, een openbare onderwijsinstelling of een andere 
overheidswerkgever.
In de publieke sector worden al langere tijd de personele consequenties ondervonden van dit 
politieke streven naar een kleinere, efficiëntere overheid (met een onverminderd grote 
taakstelling). De logische vragen die daar uit voort komen en aan ons gesteld worden, zijn 
bijvoorbeeld: Wanneer kan ik wegens een bezuiniging over gaan tot reorganisatie/ontslag van 
personeel en hoe doe ik dat? Met welke maatregelen uit de rechtspositieregeling moet ik 
personeel aanspreken dat de 'productienormen' niet haalt?
Aan de hand van actualiteiten en praktijkvoorbeelden bieden wij oplossingen en adviezen voor 
uw personele vraagstukken.

Arbeidsrecht - Actualiteiten arbeidsrecht: kennelijk onredelijk ontslag en andere 
ontwikkelingen

Thessa van Zoeren
Johan Hobma

Nadat u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer met toestemming van UWV WERKbedrijf 
hebt opgezegd, kan die werknemer in een zogenaamde kennelijk onredelijk ontslagprocedure 
schadevergoeding of zelfs herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen.
Welke omstandigheden kunnen een gedane opzegging kennelijk onredelijk maken? Hoe kunt u
kennelijk onredelijk ontslag zo veel mogelijk voorkomen? Hoe reëel is de dreiging van een 
kennelijk onredelijk ontslagprocedure op dit moment?
Aan de hand van concrete voorbeelden uit de recente rechtspraak worden deze vragen 
besproken. Om uw risico’s op dit vlak zoveel mogelijk te beperken, reiken wij u tips aan. Verder 
attenderen wij u op andere actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht die van invloed zijn op de 
dagelijkse praktijk.

Bestuursrecht - Ik wil een vergunning. Tempo graag!

Monique Blokvoort
Susan Schaap

Een ieder die wel eens een groot of minder groot bouwplan heeft gerealiseerd, weet dat dit niet 
mogelijk is zonder vergunningen van de overheid. Dikwijls moeten nogal wat procedures 
worden doorlopen. En dikwijls leiden die procedures tot praktische problemen en vooral tot 
vertraging. Teleurstellingen over de lange doorlooptijd bij de overheid zijn aan de orde van de 
dag. In deze lezing wordt ingegaan op de mogelijkheden die u hebt om die doorlooptijd te 
beïnvloeden, om zo snel mogelijk de benodigde vergunningen te krijgen.



Bouwrecht - Aansprakelijkheid na oplevering

Hans Spronk
Esther van Manen

Zowel opdrachtgevers als aannemers gaan ervan uit dat als hoofdlijn geldt dat na een 
oplevering van een werk de aannemer voor mogelijke gebreken slechts aansprakelijk is 
gedurende vijf jaar (bij verborgen gebreken) c.q. tien jaar (bij ernstige gebreken). Feitelijk ligt 
één en ander beduidend genuanceerder en is de bedoelde aansprakelijkheid afhankelijk van 
diverse aan de orde zijnde aspecten.
De onderhavige aansprakelijkheid kan op aanzienlijke bedragen betrekking hebben. Het gaat 
hierbij dan ook om een belangrijk onderwerp voor zowel opdrachtgevers als aannemers. Aan de 
hand van veelvuldig van toepassing verklaarde voorwaarden (ondermeer UAV ’89 en UAV GC 
2005), de Wet,  rechtspraak en praktijkvoorbeelden, gaan de inleiders in op de vraag hoe de 
bedoelde aansprakelijkheid feitelijk in diverse omstandigheden voor de betrokken partijen 
uitpakt.

Contracten- en aansprakelijkheidsrecht - Beslaglegging, hoe werkt het? De bankrekening 
van Wesley, de lingerie van Yolanthe en het boek over Nina…

John van Schendel

De media berichtte recent breeduit over een bekende voetballer en zijn kersverse vrouw, die 
nog een aanzienlijk bedrag weigerden over te maken voor hun bruiloft in Italië. Eerder dit jaar 
werd uitgebreid verslag gedaan over een bekende zakenvrouw, die haar niet-officiële biograaf 
financieel lam legde. Het zijn rechtszaken die werden ingeleid met beslagleggingen. Kan dat in 
Nederland zomaar? En wat als u aan de andere kant zit? Hoe komt u van een beslag af? 
Hierop (en meer) wordt antwoord gegeven tijdens een korte introductie in het beslagrecht.

Gezondheidsrecht I - De Wet cliëntenrechten zorg

Yvonne Nijhuis

De nieuwe Wet cliëntenrecht zorg (Wcz) zal waarschijnlijk in 2011 in werking treden.
De rechten van de cliënt/patiënt worden zoveel mogelijk in één nieuwe, solide wettelijke 
regeling bijeen gebracht, met als doel de positie van de cliënt ten opzichte van de 
zorgaanbieder te versterken. Dit betekent dat diverse huidige wetten, waarin patiëntenrechten 
zijn vastgelegd, komen te vervallen. De nieuwe wet heeft niet alleen betrekking op de 
geneeskundige behandeling, maar op alle relaties tussen cliënten en zorgaanbieders. De cliënt 
heeft op grond van de Wcz recht op goede zorg, in de gehele keten van de zorg.
Uit de rechten van cliënten vloeien uiteraard verplichtingen voort voor individuele 
zorgaanbieders en/of bestuurders van zorginstellingen. Tijdens deze lezing wordt u wegwijs 
gemaakt in de Wcz en de belangrijkste veranderingen voor u als zorgaanbieder.



Gezondheidsrecht II / Mededingingsrecht - Juridische aandachtspunten bij Ketenzorg en 
Zorggroepen

Yvonne Nijhuis
Steven Verschuur

De Minister van VWS heeft per 1 januari 2010 integrale bekostiging ingevoerd voor 
diabeteszorg en cardiovasculair risicomanagement. Onder meer om marktwerking in de zorg te 
bevorderen. Bij deze vormen van ketenzorg contracteren verzekeraars een hoofdcontractant, 
die het hele bedrag ontvangt voor de keten-DBC. Dat is een bedrag per cliënt/patiënt per jaar. 
De hoofdcontractant, vaak een zorggroep die bestaat uit huisartsen, huurt weer 
onderaannemers in die betrokken zijn bij de zorg in de keten.
Zorggroepen hebben zich inmiddels moeten omvormen tot professionele organisaties. De 
belangen zijn groot, risico’s nemen toe. Ook de afhankelijkheid van onderaannemers groeit.
Mededingingsrechtelijk kunnen zorggroepen in een spagaat belanden. Zij zijn in eerste instantie 
ontstaan in reactie op maatregelen van de overheid om meer marktwerking in de zorg te 
creëren. Tegelijkertijd kunnen zorggroepen (bewust of onbewust) echter als platform fungeren 
voor mededingingsbeperkende afspraken tussen zorgaanbieders. De vraag is dan ook welke 
grenzen de Mededingingswet stelt aan zorggroepen.
Tijdens deze lezing informeren wij u over juridische aandachtspunten bij de organisatie van de 
zorggroep. Wij bundelen daarbij onze kennis op het gebied van gezondheidsrecht en 
mededingingsrecht. Het belang van verantwoordelijkheidstoedeling en de diverse 
aansprakelijkheden waarmee een zorggroep te maken kan krijgen, komen aan de orde. 
Daarnaast wordt ingegaan op de mededingingsrechtelijke problematiek die zich kan voordoen 
bij ketenzorg en zorggroepen.

Huurrecht - Kan de woningcorporatie straks nog wel huurders uitzetten?

René Rorink
Marlies Pierik

De tijd dat men wanbetalende en/of overlastveroorzakende huurders van woonruimte 
simpelweg kon uitzetten ligt ver achter ons. De woningcorporatie heeft anno 2010 bij de 
kantonrechter heel wat uit te leggen. Waarom is de corporatie niet in staat gebleken de 
uitzettingsprocedure te voorkomen? De kantonrechter verwacht dat de corporatie veel, zo niet 
alles in het werk stelt om die procedure te voorkomen. Moet er na het tweedekansbeleid 
inmiddels een derdekansbeleid komen? Is de wanpresterende huurder ‘de erfenis van de 
corporatie’ en raakt de corporatie die uiteindelijk nooit meer kwijt?
Een intensieve begeleiding van de huurders zal in de meeste gevallen de gang naar de rechter 
kunnen voorkomen, zoals de moderne corporatie ook graag ziet. Maar dat lukt niet in alle 
gevallen. En dan moet het huiswerk gedaan zijn, of het moet overnieuw worden gedaan.



Insolventierecht - De bodemverhuurconstructie: Staat de deur tóch op een kier voor de curator 
en fiscus?

Remco Joustra
Philippe Schol
Hendrie Aarnink

Met toepassing van de z.g. ‘bodemverhuurconstructie’ wordt de bodem, waarop de 
bedrijfsinventaris en het machinepark staan, door het bedrijf in financiële problemen kort voor 
datum faillissement verhuurd aan de bank en/of leasemaatschappij. Één en ander op basis van 
de bank-/leasevoorwaarden. Deze constructie zou ook kunnen plaatsvinden voor derden, die 
een machinepark onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd.
Door deze constructie wordt voorkomen dat, in geval van een faillissement, de curator namens 
de fiscus verhaal neemt op de ten behoeve van de bank bezitloos verpande zaken. Daarnaast 
kan (of kon) de fiscus door de uitgevoerde constructie geen bodembeslag leggen op de zaken 
van derden en/of de leasemaatschappij.
Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat banken, leasemaatschappijen en deze derden, 
met een goede uitvoering van de bodemverhuurconstructie, weinig hadden te vrezen van de 
curator en de fiscus.
Of dat nog steeds zo is, of dat er barsten in de constructie ontstaan, wordt tijdens deze 
bijeenkomst uiteen gezet. De recent ontstane situatie kan voor banken, leasemaatschappijen 
en derden met een eigendomsvoorbehoud, maar ook voor bestuurder(s) van de failliete 
vennootschap, ingrijpende gevolgen hebben.
In ieder geval zullen enkele tips gegeven worden om het risico op aantasting van de 
bodemverhuurconstructie, zo goed als mogelijk is, te beperken.

Intellectuele Eigendom en ICT - Intellectuele eigendom en ICT: wat móet ik ermee?

Mars van Leent
Mirjam Elferink

U investeert, u innoveert, u ontwikkelt programmatuur, nieuwe producten, nieuwe ideeën. 
Kortom: u creëert rechten van intellectuele eigendom. Soms onbewust, want ze zijn zo 
ongrijpbaar! En dán? Wat moet u ermee, waar láát u ze? Want rechten zijn er wel degelijk en ze 
zijn hanteerbaar, exploiteerbaar en van groot belang voor uw onderneming.
Tijdens deze bijeenkomst worden perspectieven voor u uiteen gezet, die u wellicht nog niet voor 
ogen had. Bijvoorbeeld de voordelen van positionering van rechten in een aparte 
vennootschap, zodat zij faillissementen ongeschonden overleven en immuun zijn voor 
beslagen!

Ondernemingsrecht I - Bedrijfsovernames na de crisis

Jacobine Tinselboer
Rudolph Snethlage

De economische crisis lijkt over haar dieptepunt heen. Toch zijn het nog onzekere tijden. Wat 
zijn de consequenties van deze onzekerheid voor het overnemen van bedrijven? In dit kader 
staan we in de eerste plaats stil bij de bedrijfsopvolging in eigen familiekring. De voorbereiding 
en de juridische structurering van een bedrijfsopvolging passeren de revue. Als de volgende 
generatie in een familiebedrijf andere plannen heeft, is dan de management buy-out nog een 



reële optie? Hoe staat het met de financierbaarheid van dergelijke transacties en wat zijn
daarbij de juridische voetangels en klemmen? Wat zijn de alternatieve oplossingen voor het 
gedeelte van de overnamesom, waarvoor geen bancaire financiering kan worden verkregen? 
We delen graag onze kennis met u in deze sessie, maar er is ook ruimte voor het uitwisselen 
van ervaringen van deelnemers, of het stellen van vragen uit de praktijk!

Ondernemingsrecht II - Actuele ontwikkelingen in vennootschapsland: hoe meer 
wetsvoorstellen, hoe meer vreugd?

Adriaan de Buck
Matthijs van Rozen

Personenvennootschappen, Flex-B.V., Bestuur en toezicht, Preventief toezicht, Tegenstrijdig 
belang: aan wetsvoorstellen op het gebied van ondernemingsrecht is momenteel geen gebrek. 
En wat te denken van nieuwe termen als openbare vennootschap, liquiditeitstest, stemrechtloze 
aandelen, een one-tier of juist een two-tier board? Uw eigen werkgever, vennootschap, B.V. of 
N.V. zal op korte termijn met de wetsvoorstellen te maken krijgen. U wilt dan uiteraard goed 
beslagen ten ijs komen. Maar de wetswijzigingen kunnen ook uw deelneming, afnemer, 
zakenpartner of concurrent raken. De ontwikkelingen bieden ondernemers zowel kansen als 
bedreigingen. In deze lezing worden deze threats and opportunities nader onder de loep 
genomen. Wat komt er allemaal op ons af in vennootschapsland? Hoe zit het straks met de 
aansprakelijkheid van de maat? Wat is de positie van een bestuurder van de B.V. bij een 
dividenduitkering? Vragen zoals deze zullen worden beantwoord vanuit een gecombineerde 
advocatuurlijk-notariële invalshoek, zoals u dat van ons gewend bent. Wij maken er samen met 
u een inspirerende bijeenkomst van!

Onroerendgoedrecht - Zakelijke rechten & Ethiek/Integriteit

Pieter Schut

Beide onderwerpen komen samen op de Zuid-as in Amsterdam waar naast een geheel nieuwe 
structuur van zogenaamde horizontale erfpacht, ook het pensioenfonds van Philips en 
Bouwfonds een hoofdrol spelen in de ‘Vastgoedfraude’. Het zakenrecht is in beweging, net als 
de notariële deontologie (de zogenaamde plichtenleer).
Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst maken we een rondleiding door de zakelijke 
rechten. Via de geschiedenis zal ook duidelijk worden hoe kettingbedingen en kwalitatieve 
verplichtingen hun intrede in het vastgoedrecht hebben gedaan.
Gedurende het tweede deel zal de marktwerking in het notariaat worden afgezet tegen de 
plichtenleer, waar naast aspecten uit het boek over Vastgoedfraude, ook voorbeelden uit de 
praktijk aan bod komen.

Pensioenrecht - Pensioen, een nieuwe werkelijkheid?!

Ruud Derksen

Pensioen staat meer dan ooit in de belangstelling. Zo is ‘dekkingsgraad’ een bekend begrip 
geworden. Dagelijks staan er wel pensioenthema’s in de krant. Zoals het verbod op 
waardeoverdracht van pensioen of juist de kosten bij waardeoverdracht, het afstempelen van 
pensioen en natuurlijk de ver-hoging van de AOW leeftijd als onderdeel van het 



Pensioenakkoord. In deze lezing staan het Pensioenakkoord en de gevolgen ervan voor u 
centraal.
Ingegaan wordt op de achtergronden van de huidige pensioenproblematiek, die mede de 
aanleiding vormde voor het Pensioenakkoord. Het Pensioenakkoord kan aanleiding zijn om 
pensioenregelingen te wijzigen. Uitvoerig wordt ingegaan op de juridische aspecten bij het 
wijzigen van een pensioenregeling. Tot slot wordt ingegaan op het onderwerp 
‘waardeoverdracht’ en de financiële gevolgen hiervan voor de werkgever.

Personen- en familierecht notariaat - Death and taxes

Henry van Halen
Daniëlle Oosten

Het erfrecht en de successiebelasting zijn volop in beweging. De recente wijziging van de 
successiebelasting maakt dat het van belang is om bestaande huwelijksvoorwaarden, 
testamenten en schenkingstrajecten opnieuw op hun belastingbesparende kwaliteit te 
beoordelen. Het nieuwe fiscale regime biedt goede mogelijkheden om te komen tot een forse 
besparing, maar kent ook vele valkuilen. In vogelvlucht zullen de kansen en de bedreigingen 
van de wetswijziging aan u worden gepresenteerd. “Nothing is certain but death and taxes”; van 
het laatste hoeft u niet helemaal zeker te zijn.

Sportrecht - Sportrecht: de bal is voortdurend in beweging!

Paul Nij Bijvank
Marnix Smit

Sport is passie! Uit liefde voor de sport en de club zijn talloze mensen actief in de sportwereld, 
vaak als vrijwilliger. Potentiële risico’s worden echter nog wel eens over het hoofd gezien. Kunt 
u als sportbestuurder zelf aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld voor schade door ernstige blessures? 
Heeft uw club mensen in dienst, misschien zelfs zonder dat zij zich dat realiseert? Hoe leg je 
sponsorafspraken goed vast? U ziet: ook in de sport is het recht alom aanwezig. Voor 
sportbestuurders is het goed om te weten welke valkuilen er zijn. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden maken wij u duidelijk dat sport en recht meer met elkaar zijn verbonden dan 
vaak wordt gedacht.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Uw aanmelding wordt schriftelijk bevestigd. 

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Aanwijzing milieukamers rechtbanken in verband met Wabo 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 
getreden. Er wordt in het kader van de Wabo uitgegaan van rechtspraak in twee instanties. Dit 
betekent dat milieuzaken ten aanzien waarvan voorheen de Afdeling in eerste en enige aanleg 
bevoegd was, nu in eerste aanleg  door de rechtbanken worden beslecht. Geconstateerd is 
echter dat milieuzaken complex van aard (kunnen) zijn. Om deze reden is ervoor gekozen de 
behandeling van deze zaken te concentreren bij een beperkt aantal rechtbanken. 
In het Aanwijzingsbesluit nevenzittingsplaatsen milieuzaken (Stcrt. 2010, 14800) heeft de Raad 
voor de rechtspraak 11 rechtbanken aangewezen als nevenzittingsplaats voor milieuzaken. De 
milieukamers bevinden zich bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken Alkmaar, 
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Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Rotterdam, 
Utrecht en Zwolle.  

Voor degene die beroep wil instellen is van belang dat het beroep tegen een 
omgevingsvergunning bij de bevoegde sector bestuursrecht kan worden ingediend, ongeacht of 
er een milieuaspect speelt. De sectoren bestuursrecht zorgen er vervolgens zelf voor dat een 
milieukamer de betreffende milieuzaken behandelt. Het feit dat een milieuzaak door een 
milieukamer wordt behandeld, betekent overigens ook dat op eventuele andere aspecten van 
de zaak, zoals bouw- en ruimtelijke ordeningsaspecten, door de milieukamer zal worden beslist. 

Geen tweede termijn griffierecht in geval Crisis- en herstelwet en bij niet tijdig nemen 
besluit
In onze vorige nieuwsbrief (augustus, nr. 66) hebben wij u geattendeerd op een uitspraak van 
de Afdeling van 16 juli 2010 (nr. 200908650/3/H3) inzake het gunnen van een tweede termijn 
voor het voldoen van griffierecht. In deze uitspraak heeft de Afdeling te kennen gegeven dat zij, 
omwille van de rechtseenheid, haar werkwijze wat betreft de termijn waarbinnen griffierecht 
moet worden voldaan aanpast aan de bij de andere bestuursrechters gebruikelijke werkwijze. 
Concreet betekent dit dat de Afdeling wanneer niet binnen de door haar gestelde termijn het 
griffierecht is voldaan, de indiener van het beroepschrift een tweede termijn  gunt.

In haar uitspraak van 14 oktober 2010 (nr. 201004771/5/M2) brengt de Afdeling een beperking 
op de in de uitspraak van 16 juli 2010 genoemde werkwijze aan. Zij oordeelt in deze uitspraak 
namelijk dat deze werkwijze niet wordt gehanteerd bij zaken waarop het in afdeling 2 van 
hoofdstuk 1 opgenomen procesrecht van de  Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing is. Dit 
betekent dat in deze zaken de indiener van het beroep slechts eenmaal een termijn wordt 
gesteld voor het voldoen van griffierecht. 

Reden daarvoor is onder meer dat in beroepsprocedures waarop het procesrecht van de Chw 
van toepassing is, de rechter verplicht is om binnen een korte termijn uitspraak te doen in zaken 
die in de regel omvangrijk en bewerkelijk zijn. Artikel 1.6 lid 1 Chw bepaalt dat beroepen 
versneld moeten worden behandeld. Het gunnen van een tweede termijn van griffierecht 
verdraagt zich hiermee volgens de Afdeling niet.

Ten slotte is van belang dat de Afdeling in een overweging ten overvloede te kennen geeft dat 
zij ook bij beroepen tegen het niet tijdig nemen van een besluit gelet op de ook voor die 
procedure geldende korte termijn waarbinnen uitspraak moet worden gedaan, slechts eenmaal 
een termijn stelt voor het voldoen van griffierecht.

Wob; verplichting archiveren voorontwerpbestemmingsplan
In een uitspraak van de Afdeling van 20 oktober 2010 (nr. 201001965/1/H3) komt de vraag aan 
de orde of het college van burgemeester en wethouders een verzoek om openbaarmaking op 
basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) van (de verschillende versies van) een plankaart 
behorende bij een voorontwerpbestemmingsplan kan weigeren, met als reden dat zij deze 
documenten niet meer in haar bezit heeft. 

De Afdeling overweegt onder verwijzing naar vaste rechtspraak (onder meer AbRS 26 april 
2006, nr. 200509349/1) dat wanneer een bestuursorgaan stelt dat na onderzoek is gebleken dat 
een bepaald document niet of niet meer onder hem berust en een dergelijke mededeling niet 
ongeloofwaardig voorkomt, het in beginsel aan degene die om informatie verzoekt is om 
aannemelijk te maken dat een bepaald document toch onder dat bestuursorgaan berust.
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Voor zover wordt verzocht om documenten die niet bij een bestuursorgaan berusten maar die 
wel bij dat bestuursorgaan hadden behoren te berusten, overweegt de Afdeling dat dan van het 
bestuursorgaan mag worden verwacht dat het al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze 
documenten alsnog te achterhalen. De Afdeling verwijst hierbij naar de uitspraken AbRS 30 
september 2009 (nr. 200809495/1) en AbRS 8 oktober 2003 (nr. 200301830/1). Gelet hierop 
dient in dit geval te worden beoordeeld of, op grond van de Archiefwet 1995 en de daarop 
gebaseerde regelgeving, op het college de plicht rustte om de verzochte 
bestemmingsplankaarten te archiveren.

Volgens paragraaf 3.6 van de Selectielijst voor archiefbescheiden van (inter)gemeentelijke 
organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1996 (Stcrt. 2005, 247), welke lijst is vastgesteld op 
grond van artikel 5 Archiefwet 1995, dienen bescheiden betreffende de voorbereiding van 
bestemmingsplannen 20 jaar te worden bewaard. De Afdeling oordeelt dat daaronder niet alle 
gewijzigde, interne versies van plankaarten kunnen worden begrepen. Tot deze bescheiden 
behoort echter wel de versie van een voorontwerpbestemmingsplan die naar externe partijen is 
verzonden om zich hierover te kunnen uitlaten. Deze versie was, in strijd met de 
archiefregelgeving, in deze zaak niet in het bezit van het college. Volgens de Afdeling had van 
het college mogen worden verwacht dat het contact zou opnemen met de externe partijen die 
een versie van het voorontwerpbestemmingsplan hebben ontvangen. Door dit na te laten, en 
ook anderszins geen blijkt te geven van een inspanning die verder ging dan het doen van 
navraag bij de betrokken afdelingen van de gemeente, heeft het college niet al het redelijkerwijs 
mogelijke gedaan om de versie van het voorontwerpbestemmingsplan alsnog te achterhalen. 
Hierdoor is het besluit tot afwijzing van het verzoek genomen in strijd met de in artikel 3:2 Awb 
vereiste zorgvuldigheid.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Wijziging Bro
Op 1 november 2010 treedt een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking 
(Stb. 2010, 684). Twee belangrijke wijzigingen worden hierna belicht.

In de eerste plaats wordt een nieuw artikel 6.2.1a aan het Bro toegevoegd. Deze bepaling dient 
ter uitvoering van artikel 6.12 lid 2 Wro, op grond waarvan de gemeenteraad in bij Algemene 
Maatregel van Bestuur aangegeven gevallen kan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. 
Deze gevallen worden in artikel 6.2.1a Bro nader gespecificeerd. Het gaat hierbij om de 
volgende gevallen:
1. het totaal van de exploitatiebijdragen dat kan worden verhaald bedraagt minder dan 

€ 10.000,--;

2. er zijn geen verhaalbare kosten voor de volgende kostensoorten (kostensoorten 
als bedoeld in artikel 6.2.4 sub b tot en met f Bro): 
- kosten van bodemsanering en grondwerken, 
- de kosten van aanleg van voorzieningen, 
- de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking 

tot gronden, opstallen, activiteiten en rechten in het exploitatiegebied waaronder mede 
begrepen het beperken van milieuhygiënische contouren en externe 
veiligheidscontouren, 

- de aan de exploitatie toerekenbare kosten die gemaakt worden buiten het 
exploitatiegebied, en 
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- de kosten in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste 
toekomst voor bebouwing in aanmerking komen.

In de Nota van Toelichting wordt opgemerkt dat er in de situatie dat deze verhaalbare 
kosten niet aan de orde zijn, geen sprake is van specifieke grondexploitatiekosten, maar 
veelal uitsluitend van apparaatskosten. Die kosten kunnen zo nodig via de leges in rekening 
worden gebracht, zodat het mogelijk moet zijn om af te zien van het vaststellen van een 
exploitatieplan.

3. de hiervoor genoemde verhaalbare kosten (als bedoeld in artikel 6.2.4, sub b tot en met f 
Bro) zijn er wel, maar betreffen uitsluitend kosten van de aansluiting van een bouwperceel 
op de openbare ruimte of de aansluiting op nutsvoorzieningen. De toelichting noemt als 
voorbeelden het maken van een inrit naar de openbare weg of een aansluiting op het riool. 

Een tweede belangrijke wijziging in het Bro betreft een wijziging van artikel 8.1.2 Bro. Deze 
wijziging maakt het mogelijk om ook na 1 januari 2010 vigerende papieren 
bestemmingsplannen partieel te herzien zonder dat de Regeling standaarden ruimtelijke 
ordening 2008 (die betrekking heeft op de digitale vormgeving) van toepassing is. Door deze 
wijziging kunnen gemeenten derhalve hun analoge bestemmingsplannen langs niet-digitale weg 
partieel herzien. Er moet daarbij wel aan twee voorwaarden zijn voldaan:

1. de actualisatiedatum van het vigerende bestemmingsplan is nog niet gehaald (10 jaar na 
vaststelling); 

2. er kunnen geen nieuwe bestemmingen worden vastgesteld en bestemmingen kunnen niet 
worden gewijzigd. Een dubbelbestemming behoort wel tot de mogelijkheden. 
Deze wijziging van artikel 8.1.2 Bro werkt terug tot 1 januari 2010. 

Omissie overgangsrecht in situatie projectbesluit ten behoeve bouwactiviteit 
aangevraagd vóór 1 oktober maar voor die datum geen bouwvergunning aangevraagd 
Als bekend is op 1 oktober 2010 de Wabo in werking getreden. Om een goede overgang van de 
bestaande rechtsregimes naar dat van de Wabo te waarborgen, zijn in de Invoeringswet Wabo 
overgangsrechtelijke bepalingen opgenomen.

Dit neemt niet weg dat er altijd situaties zijn waarin de overgangsbepalingen niet voorzien. In de 
literatuur is in dit verband gewezen op het volgende (zie: Tycho Lam en Tonny Nijmeijer, 
Projectbesluit, Wabo en overgangsrecht, StAB 3/2010, p. 9). 

In artikel 1.5 Invoeringswet Wabo wordt - kort gezegd - bepaald dat een projectbesluit dat 
onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.1 Wabo van kracht en 
onherroepelijk is wordt gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo. Ingevolge artikel 1.5 lid 2 Invoeringswet Wabo is 
artikel 1.2 lid 2 tot en met 4 Wabo van overeenkomstige toepassing. 

Ingevolge artikel 1.2 lid 2 onder a Wabo blijft het recht zoals dat gold onmiddellijk voor het 
tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.1 Wabo van toepassing op de voorbereiding en 
vaststelling van de beschikking op een aanvraag om een vergunning of ontheffing als bedoeld 
in het eerste lid van deze bepaling of een aanvraag om een beschikking tot wijziging of 
intrekking daarvan, indien voor dat tijdstip een aanvraag is ingediend. 



In artikel 46 lid 6 Woningwet (zoals dat gold tot 1 oktober 2010, het artikel is per die datum 
vervallen) werd voor zover hier van belang bepaald dat een aanvraag om bouwvergunning en 
een beslissing omtrent een projectbesluit waarop de aanvraag om bouwvergunning betrekking 
heeft voor de mogelijkheid van beroep als één besluit worden aangemerkt. 

Uit artikel 46 lid 6 Woningwet volgt dat het projectbesluit (voor zover dat ziet op 
bouwvergunningplichtige activiteiten) eerst appellabel is in het kader van de 
bouwvergunningprocedure  

In de literatuur is gesteld dat indien het projectbesluit ten behoeve van een bouwactiviteit wordt 
aangevraagd vóór 1 oktober, maar voor die datum geen bouwvergunning is aangevraagd, het 
probleem speelt dat dit projectbesluit nimmer onherroepelijk kan worden. Dit vloeit voort uit het 
feit dat ingevolge art. 1.5 lid 2 jo. art. 1.2 lid 2 onder a Invoeringswet Wabo het oude recht  (dus 
ook artikel 46 lid 6 Wow) op een dergelijk projectbesluit van toepassing is. Met de 
inwerkingtreding van de Wabo is hoofdstuk IV van de Woningwet komen te vervallen, zodat het 
niet meer mogelijk is om een aanvraag om bouwvergunning in te dienen. Het projectbesluit kan 
ingevolge art. 3:11 lid 2 jo. Art. 3.8 lid 5 Wro eerst in werking treden na afloop van de 
beroepstermijn. Deze beroepstermijn kan echter nooit gaan lopen aangezien er geen 
bouwvergunning meer kan worden aangevraagd. 

Dit probleem is inmiddels door het (voormalige) Ministerie van VROM onderkend. Aanvankelijk 
werd volstaan met een bericht in de nieuwsbrief Wro waarin er op werd gewezen dat het 
bovengenoemde hiaat in het overgangsrecht niet speelt als voor 1 oktober tezamen met de 
aanvraag om het projectbesluit ten minste een bouwaanvraag eerste fase zou worden 
ingediend. Op 7 oktober 2010 heeft de minister van het (voormalig) Ministerie van VROM 
kamervragen over deze kwestie beantwoord (te vinden via: http://www.rijksoverheid.nl). De 
minister heeft hierbij aangegeven dat er een regeling is ontworpen waarmee een adequate 
voorziening wordt getroffen om het overgangsrecht te repareren. Het is de bedoeling om dit (als 
onderdeel van een meeromvattend reparatiewetsvoorstel) zo snel mogelijk in procedure te 
brengen. Deze regeling zal eveneens voorzien in overgangsrecht in een soortgelijke situatie 
voor besluiten die zijn genomen op grond van artikel 19 van de oude WRO. Wordt vervolgd.

Vervallen voorbereidingsbesluit als basis voorzienbaarheid planschade
Op grond van artikel 6.3 sub a Wro dient bij de beslissing op een aanvraag om planschade de 
voorzienbaarheid van de schadeoorzaak te worden betrokken. Op dit punt heeft zich onder de 
WRO (oud) een uitvoerige jurisprudentie gevormd. Deze jurisprudentie is ook vigeur van de 
Wro van belang.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling dient de voorzienbaarheid van een planologische 
wijziging te worden beoordeeld aan de hand van het antwoord op de vraag of ten tijde van de 
aankoop van de onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding 
bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in 
ongunstige zin zou veranderen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met concrete 
beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt. Voor voorzienbaarheid is niet vereist dat een 
dergelijk beleidsvoornemen een formele status heeft.

In de casus die heeft geleid tot de uitspraak van de Afdeling van 25 augustus 2010 (nr. 
200909827/1/H2) was de vraag aan de orde of een voorbereidingsbesluit dat op het moment 
van aankoop van de woning van rechtswege was vervallen een dergelijk concreet 
beleidsvoornemen kan vormen. De Afdeling is van oordeel dat dat mogelijk is.
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Hiertoe wordt in de eerste plaats overwogen dat een voorbereidingsbesluit voor zover dat 
besluit inhoudelijke aanwijzingen bevat dat een planologische wijziging kan worden verwacht 
als basis voor voorzienbaarheid kan fungeren.  

Ten aanzien van het gegeven dat het voorbereidingsbesluit ten tijde van de aankoop van de 
woning was vervallen overweegt de Afdeling, dat hieruit niet kan worden afgeleid dat ten tijde 
van de aankoop het beleidsvoornemen tot wijziging van de planologische situatie ter plaatse 
niet langer aan de orde was. De Afdeling neemt hierbij, in navolging van de rechtbank, in 
overweging dat het voorbereidingsbesluit van rechtswege is vervallen en dat dat niet 
samenhing met een gewijzigd beleidsvoornemen. 

Reactieve aanwijzing
Ingevolge artikel 3.8 lid 6 Wro zijn Gedeputeerde Staten bevoegd een reactieve aanwijzing in 
een bestemmingsplanprocedure te geven. Een dergelijke aanwijzing leidt ertoe dat het 
onderdeel van het bestemmingsplan waarop de aanwijzing betrekking heeft niet in werking 
treedt. Gezien de ingrijpendheid van het besluit geldt een verzwaarde motiveringsplicht voor 
Gedeputeerde Staten. Dit houdt in dat bij toepassing van de reactieve aanwijzing “de aan het 
besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die de provincie 
beletten het provinciaal belang met inzet van andere aan hem toekomende bevoegdheden te 
beschermen” moeten worden vermeld (zie over de reactieve aanwijzing ook onze nieuwsbrief 
van april 2010, nr. 63).

In AbRS 20 oktober 2010 (nr. 200910210/1/R1) was een reactieve aanwijzing aan de orde. 
Deze aanwijzing zag op een tweetal bestemmingsplanbepalingen waarin de mogelijkheid werd 
geboden tot het verlenen van ontheffing (tot een hoogte van 10 meter) van het in het 
bestemmingsplan bepaalde dat de hoogte van overige bouwwerken geen gebouw zijnde niet 
meer dan 5 meter mocht bedragen. Deze uitspraak is interessant omdat hiermee inzicht wordt 
geboden in de toetsing van de Afdeling ten aanzien van reactieve aanwijzingen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft beroep ingesteld tegen de reactieve 
aanwijzing. Aangevoerd wordt onder meer dat de bepalingen ten aanzien waarvan de 
aanwijzing is gegeven niet aan het provinciaal belang raken aangezien het plangebied een 
bestaand bedrijventerrein betreft en dit plangebied temidden van stedelijk gebied ligt. Voorts 
wordt aangevoerd dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid tot het geven van 
een reactieve aanwijzing nu dit instrument als een verkapte vorm van onthouding tot 
goedkeuring wordt ingezet. Bovendien hadden Gedeputeerde Staten beroep in kunnen stellen 
volgens het college.

Gedeputeerde Staten hebben aan de reactieve aanwijzing ten grondslag gelegd dat in de 
provinciale  verordening is bepaald dat een bestemmingsplan niet voorziet in de mogelijkheid 
het oprichten van reclamemasten hoger dan 6 meter. Het wordt onwenselijk geacht dat zolang 
de provinciale verordening nog niet in werking is getreden zich tussentijdse ontwikkelingen 
kunnen voordoen die strijdig zijn met de provinciale belangen die in het Provinciaal 
Omgevingsplan zijn aangemerkt als te beschermen belangen en die de provinciale verordening 
beoogt te borgen.

De Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 is op 2 februari 2009 grotendeels(met 
terugwerkende kracht tot en met 22 december 2009) in werking getreden. Op het moment van 
de aanwijzing was deze provinciale verordening nog niet in werking getreden. In de verordening 
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is een bepaling opgenomen waarin staat dat een bestemmingsplan niet voorziet in de 
mogelijkheid tot het oprichten van reclamemasten hoger dan 6 meter. Hiervan is geen 
ontheffing mogelijk. Tevens is een bepaling opgenomen waarin wordt vermeld dat tot het tijdstip 
waarop geldende bestemmingsplannen in overeenstemming moeten worden gebracht met de 
bepalingen van provinciale verordening, het verboden is om een reclamemast met een grotere 
hoogte dan 6 m te plaatsen. Ook hiervan is geen ontheffing mogelijk. Ten slotte staat in het 
Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 dat reclamemasten en -borden en hoge antennemasten 
het landschap kunnen ontsieren en dat in de omgevingsverordening regels zijn opgenomen 
over reclamemasten en antennemasten.

De Afdeling overweegt dat gelet op het bepaalde in artikel 4.1 lid 1  Wro en onder verwijzing 
naar de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de Wro (EK 2005-2006, 28916, 
C, p. 3 en 4)  niet valt in te zien dat het provinciebestuur zich niet in redelijkheid het belang van 
het voorkomen van een inbreuk op de kwaliteit van het stedelijk gebied en het buitengebied in 
de provincie Groningen en in samenhang daarmee het belang van het voorkomen van 
ontsiering van het landschap in die provincie als provinciaal belang heeft kunnen aantrekken. In 
dit verband is naar het oordeel van de Afdeling van betekenis dat provinciale staten het met het 
oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk hebben geacht terzake algemene regels 
inzake de maximale hoogte van op te richten reclamemasten in de provinciale verordening op 
te nemen. Voorts is van betekenis dat ook in het Provinciaal omgevingsplan als provinciaal 
beleid is aangegeven dat reclamemasten het landschap kunnen ontsieren en dat in het daaraan 
voorafgaande Provinciaal Omgevingsplan (POP2) de concrete beleidsbeslissing was 
opgenomen dat nieuwe reclamemasten hoger dan 6 m niet zijn toegestaan.
De Afdeling is van oordeel dat nu niet was uitgesloten dat - zolang de provinciale verordening 
nog niet in werking was getreden - in afwijking van deze verordening en het provinciale beleid 
reclamemasten hoger dan 6 m in het plangebied zouden kunnen worden opgericht, 
Gedeputeerde Staten, gelet op artikel 3.8 lid 6 Wro gelezen in samenhang met artikel 4.2 lid 1 
Wro en onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis inzake de totstandkoming van de 
Wro, in redelijkheid van de noodzaak van het geven van een reactieve aanwijzing hebben 
kunnen uitgaan. Daarbij heeft het zich ook op het standpunt kunnen stellen dat het toepassen 
van andere bevoegdheden dan het geven van een reactieve aanwijzing in dit geval 
onvoldoende soelaas zou bieden.

Daarnaast wordt nog overwogen dat het gegeven dat Gedeputeerde Staten ook beroep hadden 
kunnen instellen, niet maakt dat daarmee de vrijheid om te kiezen voor het geven van een 
reactieve aanwijzing is beperkt. Niet aannemelijk is voorts gemaakt dat Gedeputeerde Staten 
oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van de bevoegdheid een reactieve aanwijzing te geven 
dan wel dat deze bevoegdheid meer dan incidenteel wordt inzet.

Digitale verbeelding versus papieren verbeelding 
In AbRS 25 augustus 2010 (nr. 200909556/1/R1) was de vraag aan de orde of er betekenis 
dient te worden toegekend aan een rode lijn die wel is ingetekend op een langs elektronische 
weg beschikbaar gestelde verbeelding, maar niet op de papieren verbeelding.

Ingevolge het Bro dient onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie dat de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2010 
en de situatie dat sprake was van terinzagelegging na die datum. 

Ingevolge artikel 1.2.3 lid 1 Bro worden de in artikel 1.2.1 lid 1 bedoelde visies, plannen, 
besluiten en verordeningen in voorkomend geval met de daarbij behorende toelichting of 
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onderbouwing langs elektronische weg vastgelegd en in die vorm vastgesteld. Een volledige 
verbeelding daarvan op papier wordt gelijktijdig vastgesteld.

Ingevolge artikel 1.2.3 lid 2 Bro is indien na vaststelling de inhoud van de langs elektronische 
weg vastgelegde visies, plannen, besluiten en verordeningen als bedoeld in lid 1  en die van de 
verbeelding daarvan op papier tot een verschillende uitleg aanleiding geven, de eerstbedoelde 
inhoud beslissend. 

Ingevolge artikel 8.1.1 lid 1 Bro mogen in afwijking van artikel 1.2.3 lid 1 en 2 de in artikel 1.2.1 
lid 1, bedoelde visies, plannen, besluiten en verordeningen in voorkomend geval met de daarbij 
behorende toelichting of onderbouwing die voor 1 januari 2010 in papieren vorm zijn vastgelegd 
en in ontwerp ter inzage zijn gelegd, na dat tijdstip in die vorm worden vastgesteld. In zodanig 
geval wordt tevens een verbeelding daarvan in elektronische vorm vastgesteld

Ingevolge artikel 8.1.1 lid 2 Bro is indien de inhoud van de visies, plannen, besluiten en 
verordeningen op papier, bedoeld in lid 1, en de inhoud van de verbeelding daarvan in 
elektronische vorm tot verschillende uitleg aanleiding geeft, in afwijking van artikel 1.2.3 lid 2 de 
inhoud van de papieren vorm beslissend.

In dit geval was het ontwerp van het bestemmingsplan vóór 1 januari 2010 ter inzage gelegd. 
Gelet op de hierboven genoemde bepalingen uit het Bro oordeelde de Afdeling dat de papieren 
verbeelding beslissend is en aan de rode lijn nu deze niet is ingetekend op de papieren 
verbeelding geen betekenis toekomt.

VASTGOEDRECHT

Omstandigheden waaronder kan worden afgezien van vaststelling exploitatieplan
In twee recente uitspraken van de Afdeling (AbRS 18 augustus 2010, nr. 200905991/1/R3; 
AbRS 18 augustus 2010, nr. 200900844/1/R3) is de vraag aan de orde geweest onder welke 
omstandigheden de gemeenteraad kan afzien van het vaststellen van een exploitatieplan indien 
de gemeente niet over alle gronden binnen het plangebied beschikt en niet met alle eigenaren 
een anterieure overeenkomst heeft gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over het verhaal 
van kosten. 

Omtrent de verplichting tot vaststelling van een exploitatieplan is in art. 6.12 lid 1 Wro geregeld 
dat die verplichting er is, tenzij (zie art. 6.12 lid 2 sub a Wro) het verhaal van kosten van de 
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is of (vanaf 1 
november 2010) in bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen (zie hieromtrent 
ook de in deze nieuwsbrief opgenomen bijdrage over de wijziging van het Bro). De verplichting 
tot vaststelling van een exploitatieplan geldt alleen voor gronden, waarop een bouwplan is 
voorgenomen als bedoeld in art. 6.2.1 Bro.

Hoe nu te handelen, indien de gemeente over alle gronden binnen het plangebied beschikt, dan 
wel ter zake van die gronden een anterieure overeenkomst heeft gesloten, behoudens met 
betrekking tot een perceel grond van beperkte omvang, waarop geen bouwplan zal worden 
gerealiseerd?

De Afdeling heeft in de genoemde uitspraken overwogen dat, indien het betreffende perceel 
grond zodanig beperkt van omvang is dat op dat perceel, mede gelet op de regels in het 
bestemmingsplan, niet zelfstandig een aangewezen bouwplan kan worden gerealiseerd, de 
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gemeenteraad de opvatting mocht huldigen dat het verhaal van kosten van de grondexploitatie 
over de in het bestemmingsplan begrepen gronden in zoverre voldoende was verzekerd. Er is 
dan geen verplichting om een exploitatieplan vast te stellen

Overigens is de verplichting om een exploitatieplan vast te stellen in een situatie als de 
onderhavige alleen dan afwezig indien er overigens geen kosten zijn te verhalen (dit blijkt ook 
uit de uitspraak van 18 augustus met nr. 200905991/1/R3, waarin wel sprake was van overige 
kosten en om die reden uiteindelijk werd geoordeeld dat ten onrechte geen exploitatieplan was 
vastgesteld) en dat een exploitatieplan ook niet anders dan met het oog op de verplichting tot 
kostenverhaal had moeten vastgesteld (derhalve ook niet ten behoeve van het opnemen van 
locatie-eisen, woningbouwcategorieën of een fasering). Daarbij geldt dat aan het opnemen van 
dat soort voorwaarden niet snel behoefte zal bestaan, indien het inderdaad gaat om een 
perceel grond met beperkte omvang, waarop geen bouwplan kan worden gerealiseerd als 
bedoeld in art. 6.2.1 Bro.

Verplichting tot minnelijke verwerving in kader onteigeningsprocedure genuanceerd
Bij KB van 1 oktober 2010 (Stcrt. 2010, nr. 17002) heeft De Kroon de verplichting van de 
onteigenaar om vóór de onteigening te proberen het onteigende minnelijk te verwerven, nog 
eens genuanceerd. 

De Kroon hanteert allereerst de standaardoverweging dat het bepaalde in art. 17 
Onteigeningswet betrekking heeft op de gerechtelijke onteigeningsprocedure. Vervolgens wordt 
overwogen dat de gemeente vóór de ter inzagelegging van het ontwerp-onteigeningsbesluit 
moet zijn begonnen met de onderhandelingen over de minnelijke verwerving. Indien op het 
moment van het nemen van het besluit tot onteigening voldoende aannemelijk is dat die 
onderhandelingen voorlopig niet tot de eigendomsoverdracht zullen leiden, kan tot onteigening 
worden besloten. Daarbij stelt De Kroon dat er sprake moet zijn van “een serieus minnelijk 
overleg”. 

Dat laat echter onverlet, dat het de gemeente, aldus de Kroon vrij staat om haar aanbod op de 
door haar gewenste wijze te bepalen, waarbij zij niet verplicht is zich op voorhand te 
conformeren aan hetgeen in de civielrechtelijke onteigeningsprocedure gebruikelijk is. Dat 
houdt in dat de gemeente haar aanbod (voorafgaande aan de administratieve 
onteigeningsprocedure) niet hoeft te baseren op het bepaalde in de artikelen 40 b tot en met 40 
f van de Onteigeningswet. 

In dit geval ging het erom dat in het aanbod van de gemeente nog niet alle schadeposten waren 
begrepen. Juist om die reden werd de gemeente door de eigenaar verweten, dat zij nagelaten 
heeft om de beginselen van de Onteigeningswet in acht te nemen (en dus ook om ‘serieus’ te 
onderhandelen). 

Naar aanleiding van deze bedenking overweegt de Kroon dat de gemeente (als resultante van 
de onderhandelingen vóór de start van de administratieve onteigeningsprocedure) een 
schriftelijk bod heeft uitgebracht, dat evenwel niet tot overeenstemming heeft geleid; het feit dat 
(nog) niet  alle schadefactoren in het aanbod zijn meegenomen, rechtvaardigt niet de conclusie, 
dat er onvoldoende sprake zou zijn geweest van serieus minnelijk overleg. In casu mocht de 
gemeenteraad dus besluiten tot onteigening.
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Tot slot is nog vermeldenswaard dat uit de laatste alinea van de reactie in het KB op de 
bedenkingen valt af te leiden dat de Kroon van mening is dat er geen verplichting is om aan 
hypotheekhouders een persoonlijke kennisgeving te doen van het (ontwerp)raadsbesluit tot 
onteigening.

MILIEURECHT

Aanpassing normen uit de Wet geurhinder en veehouderij
Op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is het mogelijk om bij 
gemeentelijke verordening binnen het grondgebied van de gemeente andere normen vast te 
stellen dan die op basis van de Wgv vigerend zijn. Deze aanpassing heeft zowel betrekking op 
de afstandseisen tussen een veehouderij en een geurgevoelig object, als op de geurwaarden 
die een veehouderij mag emitteren. In artikel 8 Wgv is een aantal zaken genoemd die de 
gemeenteraad in ieder geval bij haar beoordeling dient te betrekken bij de vaststelling van een 
andere waarde of afstand zoals hiervoor genoemd. Het gaat daarbij onder meer om de 
noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van het milieu, aldus artikel 8 lid 1 
sub c Wgv.

In een zaak die heeft geleid tot een uitspraak van de Afdeling van 15 september 2010 (nr. 
201002213/1), was aangevoerd dat indien door de toepassing van een geurverordening op 
basis van artikel 6 Wgv het aantal geurgevoelige objecten toeneemt, daardoor per definitie niet 
meer kan worden gezegd dat de noodzaak van een even hoog niveau van bescherming van het 
milieu op voldoende wijze in de beoordeling is betrokken. 

De Afdeling oordeelt anders. Overwogen wordt dat het betrekken van de noodzaak van een 
even hoog niveau van de bescherming van het milieu niet betekent dat het aantal 
geurgevoelige objecten niet mag toenemen. Verwezen zij in dit verband ook naar enkele 
uitspraken van de Afdeling van dezelfde datum met een soortgelijke strekking (nrs. 
201000715/1; 200908044/1 en 200908034/1).   
  
Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en een geurgevoelig object
In onze nieuwsbrief van oktober 2009 (nr. 57) hebben wij gewezen op een uitspraak van de 
Afdeling van 7 oktober 2009 (nr. 200900801/1), waarin is geoordeeld dat een overschrijding van 
de voor veehouderijen toepasselijke individuele geurnorm uit de Wet geurhinder en veehouderij 
(Wgv) niet zonder meer betekent dat geen sprake kan zijn van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat in de zin van de Wet ruimtelijke ordening. Tevens is bepaald dat het niet 
overschrijden van de geurnorm evenmin met zich meebrengt dat ter plaatse zonder meer een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd. 

In een uitspraak van 15 september 2010 (nr. 200905024/1) heeft de Afdeling bovengenoemde 
uitspraak bevestigd, en daaraan toegevoegd dat voor de beantwoording van de vraag of een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd - de Afdeling gebruikt de woorden 
‘aanvaardbaar verblijfsklimaat’ - ook geen doorslaggevende betekenis kan worden toegekend 
aan de vraag of ter plaatse al dan niet sprake is van een geurgevoelig object in de zin van de 
Wgv. 

Het ging in deze zaak om de ontwikkeling van een golfbaan met omliggende bebouwing. Door 
het college van Gedeputeerde Staten was gesteld dat een golfbaan geen geurgevoelig object is 
in de zin van de Wgv zodat het onderzoek in het plangebied zich hiertoe niet behoefde uit te 
strekken. De Afdeling is een andere mening toegedaan. Benadrukt wordt dat de beoordeling 
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van een goed woon- en leefklimaat niet slechts plaats hoeft te vinden ter plaatse van de 
bebouwing, maar ook betrekking moet hebben op de golfbaan.
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