
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 69e 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 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’, ‘Nieuwsbrief’ treft u ook onze eerder 
verschenen nieuwsbrieven aan. 

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Aankondiging Studiemiddag
-       Studiemiddag Actualiteiten Omgevingsrecht 24 maart 2011
Algemeen bestuursrecht
-      Toepassing relativiteitsvereiste
-     Bepalingen Bouwbesluit 2003 voor zover daarin is verwezen naar NEN-normen ook door 

Afdeling verbindend geacht
Ruimtelijk bestuursrecht
-      Omissie in overgangsrecht Wabo gerepareerd
-      Voorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan voor inpassingmaatregelen noodzakelijk
-      Gevolgen niet vermelden dat Crisis- en herstelwet op besluit van toepassing is
-      Reikwijdte en karakter projectbesluit
-      ‘Tegelen-rechtspraak’ bevestigd onder Wro
-     Gevolgen overtreden termijn tussenuitspraak in hoger beroep
-      Beoordeling exploitatieplannen
Natuurbeschermingsrecht
-      Zeer lichte toename stikstof leidt niet tot significante gevolgen
Overheidsaansprakelijkheid
-      De wettelijke beslistermijn van een besluit wordt niet gedekt door de formele rechtskracht; 

schending van deze termijn kan leiden tot verplichting tot schadevergoeding
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STUDIEMIDDAG ACTUALITEITEN OMGEVINGSRECHT
Donderdag 24 maart 2011 vanaf 11.30 uur, Grolsch Veste te Enschede

Op donderdag 24 maart 2011 verzorgen advocaten en adviseurs van de praktijkgroep 
Bestuursrecht van KienhuisHoving een studiemiddag, waarin een aantal actuele ontwikkelingen 
op het terrein van het omgevingsrecht aan de orde zal komen. 

De middag wordt geopend door de dagvoorzitter, dr. Co van Zundert. Vervolgens zal een lezing 
worden verzorgd door prof. mr. Tonny Nijmeijer. Hij zal hierbij in vogelvlucht ingaan op de stand 
van zaken met betrekking tot recente en toekomstige wetswijzigingen op het terrein van het 
omgevingsrecht. Voorts zal hij een aantal 'eerste ervaringen'  op het gebied van de Wabo, de 
Waterwet en de Crisis- en herstelwet belichten. 

Na de lunch wordt u de mogelijkheid geboden om twee workshops bij te wonen, waarin 
verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen meer diepgaand zullen worden behandeld. 

We hebben een overweldigend aantal reacties gekregen op de in november door ons gehouden 
enquête met betrekking tot de onderwerpen voor de workshops. Er is voor gekozen de acht 
onderwerpen die het meest zijn genoemd op 24 maart a.s. aan te bieden. Dit heeft geresulteerd in 
de volgende acht workshops. 

1. Bouwen onder de Wabo - mr. Monique Blokvoort, mr. Herbert Hams en mr. Susan Schaap

Met de inwerkingtreding van de Wabo is de regelgeving rondom bouwen ingrijpend gewijzigd. De 
Wabo introduceert niet alleen een nieuw soort vergunning (de omgevingsvergunning), maar bevat 
ook een veelheid aan nieuwe procedureregels. In deze workshop wordt de nieuwe regelgeving 
voor u op een rij gezet. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: 
-     Welke procedures kunnen worden benut om te kunnen bouwen en gebruiken in strijd     met 

het bestemmingsplan?
-     Is het juist dat de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen zijn uitgebreid? 
-     De Wabo kent geen regeling (zoals in de Woningwet bestond) over een gefaseerde 

vergunning voor bouwen. Is er toch iets dat erop lijkt?
-     Hoe kan strategisch worden omgegaan met een situatie waarin ook voor andere activiteiten 

dan bouwen een omgevingsvergunning vereist is?
-     Hoe om te gaan met de verklaring van geen bedenkingen? 

Naast deze onderwerpen zal ook aandacht worden besteed aan de eerste uitspraken over de 
Wabo. 

2. Actualiteiten Milieurecht mede in het licht van de Wabo - mr. Bert Bouma en mr. Bert 
Hardenberg

In deze workshop komen de eerste ervaringen met de Wabo, voor zover deze betrekking hebben 
op het milieurecht aan de orde. Daarnaast zullen actuele ontwikkelingen en recente jurisprudentie 
op het gebied van het milieurecht de revue passeren. 



3. Actualiteiten Wro -  prof. mr. Tonny Nijmeijer

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Inmiddels is in de 
(rechts)praktijk reeds de nodige ervaring opgedaan met deze wet. Ook is deze wet alweer op 
enkele onderdelen gewijzigd. 

In de workshop zal u worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen en recente jurisprudentie op 
het gebied van de Wro. Hierbij zullen verschillende onderwerpen de revue passeren, zoals de 
toepassing van overgangsrecht, de doorwerking van structuurvisies, relatie tussen Wro en Wabo 
etc.

4. Actualiteiten Crisis- en herstelwet m.b.t. ruimtelijke en infrastructurele projecten -
mr. Jade Gundelach en mr. Thomas Rijs

Op het moment dat onze studiemiddag plaatsvindt, is de Crisis- en herstelwet alweer bijna een 
jaar van kracht. 

Worden met deze wet de verwachtingen van de wetgever waargemaakt? Brengt de Crisis- en 
herstelwet de beoogde versnelling mee voor de grote ruimtelijke en infrastructurele projecten? 
Wat zijn de eerste praktische en juridische ervaringen met beroepsprocedures onder vigeur van 
deze wet? Hoe wordt omgegaan met de procesrechtelijke instrumenten, zoals het passeren van 
gebreken, het relativiteitsvereiste en het doen van een rechterlijke uitspraak binnen zes 
maanden? De Crisis- en herstelwet bevat ook wijzigingen voor specifieke regelgeving, zoals de 
Wet geluidhinder. Wat zijn de implicaties van deze wijzigingen? 

Deze en andere vragen komen tijdens deze workshop aan de orde. De focus ligt daarbij op de 
implicaties van de Crisis- en herstelwet voor ruimtelijke en infrastructurele projecten en 
planologische (beroeps-)procedures. 

5. Actuele ontwikkelingen op het gebied van grondexploitatie, Wet voorkeursrecht 
gemeenten en Onteigeningswet - mr. Wouter van de Wetering en mr. Gerrien van Leeuwen

Bij Crisis- en herstelwet is de Onteigeningswet met betrekking tot de administratiefrechtelijke 
onteigeningsprocedure op basis van titel IV ingrijpend gewijzigd. Inmiddels zijn de eerste 
ervaringen met deze nieuwe procedure opgedaan en is er meer bekend hoe het ministerie de 
besluitvorming, die moet leiden tot een onteigenings-KB, voorbereidt.

Ook de nieuwe Grondexploitatiewet laat inmiddels in de rechtspraktijk op het gebied van 
grondexploitatie zijn sporen na. Onder meer is duidelijk geworden dat het belanghebbendenbegrip 
beperkt moet worden uitgelegd en dat gemeenten slechts in zeer beperkte mate gehouden zijn 
om de cijfermatige inhoud van exploitatieplannen openbaar te maken. Ook middels het stellen van 
regels omtrent fasering en woningbouwcategorieën lijkt de gemeente beter in staat om de 
planinvulling bij zelfrealisatie naar haar hand te zetten. Al met al lijkt het instrumentarium van 
gemeenten, waarmee de realisatie van bestemmingsplannen kan worden aangestuurd, 
aanzienlijk verstrekt. Wij wisselen graag na een korte inleiding over dit onderwerp ervaringen uit. 

In dit verband zal ook nog de recente wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan de 
orde komen (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure). 



6. Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht - mr. Marcel Soppe en mr. Heino Witbreuk

Bij de ontwikkeling van veel plannen en projecten, ook de minder omvangrijke, blijkt het 
soortenbeschermingsrecht (bijvoorbeeld de aanwezigheid van jaarrond beschermde 
vogelsoorten) en/of het gebiedsbeschermingsrecht (in verband met de zogeheten Natura 2000-
gebieden die her en der over Nederland zijn verspreid) niet zelden tot verregaande complicaties te 
leiden. 

Deze workshop zal gericht zijn op het benoemen van een aantal veel voorkomende complicaties 
(waaronder in ieder geval de stikstofdepositieproblematiek) waarbij voorts wordt bezien welke 
relevante ontwikkelingen zich dienaangaande hebben voorgedaan respectievelijk zich aandienen. 
Daarbij gaat het onder meer om jurisprudentie en nieuwe wetgeving. Wat dat laatste betreft, zal in 
ieder geval ingegaan worden op de wijzigingen die de Crisis- en herstelwet in de 
Natuurbeschermingswet 1998 heeft aangebracht.

7. Ontwikkelingen in het Planschaderecht - dr. Co van Zundert en mr. Elise Zeelenberg

Op aanvragen om tegemoetkoming in planschade is sedert 1 september 2010 de regeling in de 
Wro integraal van toepassing. Dat betekent dat rekening moet worden gehouden met het twee 
procents forfait wegens normaal maatschappelijk risico en met de verjaringstermijn van vijf jaar. 
Ook met enkele andere nieuwe elementen in het planschaderecht zijn ervaringen opgedaan. 
In dit onderdeel van de studiemiddag wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Procedure: ontvankelijkheid, drempelheffing, advisering, beslistermijn, rechtstreeks beroep
- Planvergelijking: verjaringsregels, uitwerkingsplicht en uitwerkingsplan, maximale invulling, 

legaliserend bestemmingsplan
- Schadefactoren: directe en indirecte schade, uitzichtverslechtering, inbreuk privacy, 

milieufactoren, omgevingsverslechtering, gedragsgerelateerde factoren, tijdelijke schade, 
vergoeding adviseurskosten

- Taxatie van planschade: schadecategorieën, taxatieleer en taxatietechnieken, onderbouwing 
en tegentaxatie, WOZ-taxatie 

- Toerekening schade: forfaitair normaal maatschappelijk risico, vergoeding anderszins, 
voorzienbaarheid en risicoaanvaarding, schadebeperkend handelen, voordeelverrekening

- ‘Privatisering’ planschaderegeling

8. Actualiteiten Awb (inclusief bestuursprocesrecht) - mr. Elise Fikkert en mr. Marie-Anna 
Bullens

In deze workshop wordt ingegaan op het Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht 
waaronder de nieuwe regeling inzake vervangende besluiten hangende bezwaar en beroep, de 
verruiming van de mogelijkheid om gebreken te passeren en de invoering van het 
relativiteitsvereiste. 

Voorts zal actuele jurisprudentie worden besproken met aandacht voor onder meer de bestuurlijke 
lus, Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en de lex silencio positivo.



Programma
11.30 uur Ontvangst met koffie/registratie
12.00 uur Welkomstwoord en toelichting programma door de dagvoorzitter, dr. Co van 

Zundert
12.15 uur Lezing prof. dr. Tonny Nijmeijer  
13.00 uur Lunch
13.45 uur Workshops, blok 1
15.00 uur Pauze
15.30 uur Workshops, blok 2
16.45 uur Sluiting door dr. Co van Zundert en borrel

Inschrijving kan plaatsvinden tot en met 14 maart 2011 bij voorkeur door gebruikmaking van het 
digitale aanmeldingsformulier. U kunt daarop tevens uw voorkeur voor het bijwonen van twee 
workshops vermelden. Bij de indeling wordt met uw voorkeur rekening gehouden. Uw aanmelding 
wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. 

De kosten van deze studiemiddag bedragen € 150,-- (excl. BTW) per persoon, inclusief lunch en 
documentatie. Begin maart 2011 ontvangt u daartoe per post een factuur alsmede een 
bevestiging van uw aanmelding.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDINGSFORMULIER

Naam  : ……………………………………………………………m/v
Bedrijfsnaam : ……………………………………………………………..….
Afdeling/Dienst : ……………………………………………………………..….
Postbus/Adres : ……………………………………………………………..….
Postcode/Plaats : ……………………………………………………………..….
Telefoon  : ……………………………………………………………..….
E-mailadres      !     :              .…………………………………………………………………

zal op 24 maart 2011 deelnemen aan de studiemiddag Actualiteiten Omgevingsrecht in de 
Grolsch Veste aan het Colosseum 65 te Enschede (A35, afslag Enschede-West, volgen borden 
stadion). 

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende twee workshops:
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................

Onderstaande gegevens uitsluitend invullen bij afwijkend factuuradres
Factuur zenden aan: 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Uw aanmeldingsformulier kunt u tot en met 14 maart 2011 ook per post of per fax sturen 
aan:
KienhuisHoving N.V.
t.a.v. Linda Tieke
Postbus 109
7500 AC  ENSCHEDE
Tel.: 053 - 48 04 227
Fax: 053 - 48 04 296
E-mail: studiemiddag@kienhuishoving.nl

Hebt u nog vragen over het programma van deze studiemiddag, dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw mr. Joyce Scheltens (tel: 053-480 4227); j.j.scheltens@kienhuishoving.nl). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Toepassing relativiteitsvereiste
In haar uitspraak van 19 januari 2011 (nr. 201006426/1/R2) heeft de Afdeling voor het eerst het in 
artikel 1.9 van de Crisis- en herstelwet (Chw) opgenomen relativiteitsvereiste toegepast.

Ingevolge artikel 1.9 Chw vernietigt de administratieve rechter een besluit niet op de grond, dat 
het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, 
indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene 
die zich daarop beroept.

Het relativiteitsvereiste dient goed te worden onderscheiden van het vereiste dat alleen 
belanghebbenden beroep kunnen instellen tegen een besluit (artikel 8:1 Awb). Het gaat daarbij 
namelijk om een ontvankelijkheidsvereiste. Indien degene die beroep instelt geen 
belanghebbende is bij het bestreden besluit zal het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. 
Aan de relativiteitseis wordt eerst toegekomen indien sprake is van een ontvankelijk beroep. 

Zoals reeds kon worden afgeleid uit bijvoorbeeld AbRS 27 oktober 2010 (nr. 201004278/1/R3) en
Vz. AbRS 24 december 2010 (nr. 201008192/2/R3), maar heel duidelijk in de thans voorliggende 
uitspraak van 19 januari 2011 tot uitdrukking komt, hanteert de Afdeling ten aanzien van de 
toepasselijkheid van artikel 1.9 Chw de navolgende systematiek. Eerst wordt een aangevoerde 
beroepsgrond inhoudelijk beoordeeld. Indien de Afdeling van oordeel is dat geen sprake is van 
schending van de ingeroepen norm wordt aan het relativiteitsvereiste niet toegekomen. Indien wel 
sprake is van strijd met de ingeroepen norm wordt vervolgens bezien of deze strijd gelet op artikel 
1.9 Chw (het relativiteitsvereiste) tot vernietiging van het bestreden besluit kan leiden. Indien 
wordt geconcludeerd dat de ingeroepen norm niet strekt tot bescherming van de belangen van 
degene die zich daarop beroept, zal het bestreden besluit - ondanks het oordeel dat sprake is van 
strijd met de ingeroepen norm - niet worden vernietigd. 

Om een goed beeld te krijgen hoe de Afdeling in haar uitspraak van 19 januari 2011 met de 
toetsing aan de  relativiteitseis omgaat, volgt eerst een korte weergave van de casus. Aan de orde 
was een bestemmingsplan dat voorziet in een nieuwe woonwijk met ongeveer 740 woningen. 
Tegen dit plan komt een aantal omwonenden in rechte op. In een van de beroepsgronden hebben 
appellanten zich beroepen op de afstandnormen zoals deze zijn opgenomen in de VNG-brochure 
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”Bedrijven en milieuzonering”. Volgens appellanten worden bij het oprichten van de woonwijk de 
afstandsnormen tot het bestaande bedrijf Cray Valley niet in acht genomen.  

De Afdeling is van oordeel dat het bestreden besluit wat dit onderdeel betreft niet met de vereiste 
zorgvuldigheid is voorbereid. Vervolgens vindt een toetsing aan het relativiteitsvereiste zoals dat is 
opgenomen in artikel 1.9 Chw plaats.

De Afdeling wijdt in de eerste plaats een overweging aan het inroepen van de norm van een 
goede ruimtelijke ordening.  Overwogen wordt in dit verband dat artikel 1.9 Chw er niet aan in de 
weg staat dat belanghebbenden zich in rechte op de norm van een goede ruimtelijke ordening 
kunnen beroepen ten einde een vernietiging van het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan te bewerkstelligen voor zover die norm betrekking of mede betrekking heeft op 
hun eigen belangen. Zij zijn daarbij volgens de Afdeling niet beperkt tot het uitsluitend naar voren 
brengen van beroepsgronden die ertoe strekken aan te tonen dat aan belangen gerelateerd aan 
gebruiksmogelijkheden van hun eigen gronden of bouwwerken te weinig gewicht is toegekend, 
maar zij hebben ook de mogelijkheid te betogen dat aan hun belangen te weinig gewicht is 
toegekend bij het aanwijzen van bestemmingen voor gronden in hun directe omgeving en het 
vaststellen van de daarop betrekking hebbende regels, gelet op de invloed die die bestemmingen 
en regels hebben op de gebruiksmogelijkheden of de waarde van hun eigen gronden of 
bouwwerken.  

Vervolgens wordt overwogen dat voor zover wettelijke regels eisen stellen aan of 
randvoorwaarden scheppen voor het aanwijzen van bestemmingen en de daarop betrekking 
hebbende planregels, toepassing van het relativiteitsvereiste ertoe leidt dat belanghebbenden zich 
niet kunnen beroepen op wettelijke voorschriften die onmiskenbaar niet zijn geschreven ter 
bescherming van hun belangen.

Op grond van haar overwegingen komt de Afdeling uiteindelijk tot de conclusie dat appellanten 
zich niet op de in geding zijnde afstandsnorm uit de VNG-brochure hebben kunnen beroepen. 
Naar het oordeel van de Afdeling gaat het appellanten om het belang dat zij gevrijwaard blijven 
van de aantasting van hun uitzicht en meer in het algemeen om het belang van behoud van hun 
woonomgeving. De in geding zijnde afstandsnorm heeft volgens de Afdeling niet de strekking de 
belangen van appellanten te beschermen. Het bestreden besluit wordt om die reden dan ook niet 
- ondanks het slagen van de beroepsgrond - vernietigd.

De eerste uitspraak over het relativiteitsvereiste is dus een feit. Er zullen er waarschijnlijk nog vele 
volgen. Opgemerkt zij nog dat artikel 1.9 van de Chw slechts van toepassing is ten aanzien van 
besluiten die onder het bereik van de Chw vallen. Inmiddels is bij de Tweede Kamer het 
wetsvoorstel ”Aanpassing bestuursprocesrecht” (TK 2009-2010, 32 450, nr. 1 en 2) aanhangig 
waarin een relativiteitsvereiste voor het algemene bestuursrecht is opgenomen.

Bepalingen Bouwbesluit 2003 voor zover daarin is verwezen naar NEN-normen ook door 
Afdeling verbindend geacht
In onze nieuwsbrief van december 2010 (nr. 68) is een arrest van het Gerechtshof ’s-Gravenhage 
van 16 november 2010 (LJN: BO4175) besproken, inzake de verbindenheid van NEN-normen. 
Het Gerechtshof kwam - anders dan eerder de rechtbank ’s-Gravenhage - tot het oordeel dat de 
NEN-normen in de bouwregelgeving weliswaar moeten worden beschouwd als algemeen 
geldend, maar dat het geen algemeen verbindende voorschriften zijn in de (beperktere) zin van de 
Grondwet of de Bekendmakingswet. Naar het oordeel van het Hof zijn geen regels inzake de 
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bekendmaking geschonden. Het Hof komt dan ook tot het oordeel dat de voorschriften van het 
Bouwbesluit voor zover daarin is verwezen naar NEN-normen, verbindend zijn. Tegen dit arrest is 
cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Inmiddels heeft ook de Afdeling zich in haar uitspraak van 2 februari 2011 (nr. 201002804/1/H1) 
over de kwestie van de verbindendheid van NEN-normen in de bouwregelgeving uitgesproken. 
De Afdeling is van oordeel dat de in de procedure van belang zijnde NEN-normen verbindend 
moeten worden geacht.

De Afdeling overweegt hiertoe, evenals het Hof, dat NEN-normen voor zover daarnaar in het 
Bouwbesluit 2003 wordt verwezen, niet kunnen worden aangemerkt als algemeen verbindende 
voorschriften als bedoeld in artikel 89 lid 4 Grondwet. Gelet hierop is naar het oordeel van de 
Afdeling noch artikel 89 van de Grondwet noch de Bekendmakingswet van toepassing op de 
bekendmaking hiervan. 

Dat geen sprake is van algemeen verbindende voorschriften neemt volgens de Afdeling echter 
niet weg dat wel sprake is van naar buiten werkende, de burger bindende regels. Dat betekent dat 
de kenbaarheid hiervan verzekerd dient te zijn. De kenbaarheid is in ieder geval verzekerd indien 
de bekendmaking van de normen plaatsvindt op een wijze als voorzien voor algemeen 
verbindende voorschriften in de Bekendmakingswet, te weten, bekendmaking in de 
Staatscourant.

De kenbaarheid is naar het oordeel van de Afdeling evenwel ook voldoende verzekerd indien de 
normen zonder belemmering door een ieder kunnen worden geraadpleegd. De kenbaarheid van 
NEN-normen voor bouwers, architecten, installateurs en andere bij de bouw direct betrokkenen is 
volgens de Afdeling voldoende verzekerd, aangezien zij de NEN-normen tegen een redelijke 
betaling kunnen aanschaffen. Voor burgers kan de koopprijs wellicht een drempel vormen. Naar 
het oordeel van de Afdeling is de kenbaarheid voor de burger echter voldoende verzekerd als de 
NEN-normen voor de burger ter inzage liggen en zonder belemmering geraadpleegd kunnen 
worden. De terinzagelegging van de normen vindt feitelijk plaats in de bibliotheek van het 
Nederlandse Normalisatie Instituut waar belangstellenden van de NEN-normen kennis kunnen 
nemen. De Afdeling overweegt dat zij uitgaat van de niet onredelijke veronderstelling dat voor de 
burger voldoende kenbaar is of kan zijn dat deze normen aldaar kunnen worden ingezien, voor 
zover deze niet al bij de gemeente zelf kunnen worden ingezien. 

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Omissie in overgangsrecht Wabo gerepareerd
In onze nieuwsbrief van oktober 2010 (nr. 67) hebben wij gewezen op een omissie in de 
Invoeringswet Wabo. Deze omissie houdt - kort gezegd - in dat indien een projectbesluit ten 
behoeve van een bouwactiviteit is aangevraagd vóór 1 oktober 2010, maar voor die datum geen 
bouwvergunning is aangevraagd, het probleem speelt dat dit projectbesluit nimmer onherroepelijk 
kan worden omdat er ingevolge art. 46 lid 6 Wonw (oud) geen beroepsmogelijkheid meer is (er 
kan immers na 1 oktober 2010 geen bouwvergunning meer worden aangevraagd). Gevolg van 
het niet onherroepelijk worden is dat het verleende projectbesluit volgens het overgangsrecht van 
de Invoeringswet Wabo niet gelijk mag worden gesteld met een omgevingsvergunning. Dit 
probleem speelt eveneens ten aanzien van vrijstellingen op grond van artikel 19 lid 1 en 2 WRO 
(oud) ten behoeve van  bouwactiviteiten, waarvoor niet voor 1 oktober 2010 een bouwvergunning 
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is aangevraagd. Voor een nadere uiteenzetting van deze problematiek verwijzen wij naar de 
eerder genoemde nieuwsbrief van oktober 2010 (nr. 67).

Inmiddels is bij de Tweede Kamer een voorstel tot reparatie van het overgangsrecht Wabo met 
betrekking tot bovengenoemde problematiek ingediend. Deze reparatie is opgenomen in het 
wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (TK 2010-2011, 32 
588, nrs. 1-3). Dit wetsvoorstel heeft voornamelijk betrekking op verbeteringen en aanvullingen 
van de Crisis- en herstelwet, maar voorziet ook in een nieuw artikel 1.5a en 1.5b van de 
Invoeringswet Wabo. 

Artikel 1.5a lid 1 van vorenbedoelde reparatiewet ziet op de situatie dat op de aanvraag om een 
projectbesluit ten behoeve van een bouwactiviteit, op het moment van inwerkingtreding van de 
Wabo is beslist, maar nog geen sprake is van een onherroepelijk besluit en met betrekking tot de 
desbetreffende bouwactiviteit voor 1 oktober 2010 geen bouwaanvraag op grond van artikel 40 
Woningwet is ingediend. In dat geval wordt ingevolge artikel 1.5a lid 1 de beslissing met 
betrekking tot het projectbesluit gelijkgesteld met een beschikking met betrekking tot de eerste 
fase van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c 
Wabo.

In artikel 1.5a lid 2 van de reparatiewet wordt geregeld dat indien het projectbesluit voor 1 oktober 
2010 is aangevraagd, maar nog niet is genomen, gelijkstelling met betrekking tot de eerste fase 
van een omgevingsvergunning plaatsvindt op het moment waarop de beslissing op de aanvraag 
wordt genomen.

Artikel 1.5b lid 1 van de reparatiewet biedt een vergelijkbare regeling voor vrijstellingen krachtens 
artikel 19 lid 1 en 2 WRO die betrekking hebben op een bouwactiviteit. Ook in die gevallen wordt 
een vóór inwerkingtreding van de Wabo verleende vrijstelling die nog niet onherroepelijk is en die 
ziet op een bouwactiviteit waarvoor vóór 1 oktober 2010 geen bouwvergunning is aangevraagd, 
gelijkgesteld met een beschikking met betrekking tot een omgevingsvergunning eerste fase voor 
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo.

Bovendien geldt ingevolge artikel 1.5b lid 2 van de reparatiewet ook voor bovengenoemde 
vrijstellingen, dat inzien zij vóór 1 oktober 2010 zijn aangevraagd, maar nog niet zijn genomen, 
gelijkstelling met betrekking tot de eerste fase van een omgevingsvergunning plaatsvindt op het 
moment waarop de beslissing op de aanvraag wordt genomen.

Verwacht mag worden dat deze wetswijziging per 1 juli 2011 in werking kan treden, uiteraard 
afhankelijk van de bewilliging van de Eerste Kamer. 

Voorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan voor inpassingmaatregelen noodzakelijk 
Sinds de uitspraak ‘Linderveld’ (AbRS 22 maart 2006, nr. 200502510/1; AB 2006/421) is duidelijk 
dat het opnemen van een zogenoemde ‘voorwaardelijke’ verplichting in de regels van het 
bestemmingsplan ter borging van de uitvoering van bepaalde maatregelen, mogelijk is. In welke 
gevallen het opnemen van een voorwaardelijke verplichting is aangewezen, is echter nog niet 
geheel duidelijk. 

Uit de jurisprudentie volgt dat een privaatrechtelijke overeenkomst soms onvoldoende is om in 
een voldoende borging van benodigde maatregelen te voorzien. Zo oordeelde de Afdeling in 
AbRS 11 februari 2004 (nr. 200301673/1) met betrekking tot het treffen van maatregelen in 
verband met geluidhinder, dat een privaatrechtelijke overeenkomst niet in de plaats kan treden 
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van voorschriften in een bestemmingsplan ter borging van een goede ruimtelijke ordening. Dit 
omdat een privaatrechtelijke overeenkomst enkel partijen bindt en niet dezelfde waarborgen voor 
burgers bij de totstandkoming kent. Ook in AbRS 28 januari 2009 (nr. 200800268/1) lijkt uit de 
overwegingen van de Afdeling te volgen dat de Afdeling meent dat een eventuele 
privaatrechtelijke overeenkomst niet ter zake doende is omdat in een bestemmingsplanprocedure 
enkel dient te worden bezien of de voor een goede ruimtelijke ordening benodigde voorzieningen 
voldoende in het plan zijn verzekerd. Met betrekking tot het treffen van landschappelijke 
inpassingsmaatregelen hechtte de Afdeling in AbRS 25 juni 2008 (nr. 200705635/1) echter wel 
belang aan een privaatrechtelijke verplichting tot het aanbrengen van afschermende beplanting.

In AbRS 29 december 2010 (nr.  201003274/1/R3) lijkt de Afdeling nu een principieel oordeel te 
geven over de vraag of de borging van maatregelen ten behoeve van de inpassing van een in een 
bestemmingsplan opgenomen ontwikkeling in het bestemmingsplan dient te worden opgenomen 
of dat de borging via een privaatrechtelijke overeenkomst voldoende is. De Afdeling oordeelt dat 
het borgen via een (inspanningsverplichting in een) privaatrechtelijke overeenkomst niet 
voldoende is, maar dat de borging via een voorwaardelijke verplichting in het plan dient te worden 
opgenomen: “Met het oog op de realisatie van de landschappelijke inpassing heeft de gemeente 
een planrealisatieovereenkomst gesloten met waarin, aldus de toelichting van ter zitting, een 
inspanningsverplichting is opgenomen om deze te realiseren. De aanleg van de beoogde 
beplantingshaag is echter niet in (de voorschriften van) het plan geregeld. Nu uit de stukken en 
het verhandelde ter zitting is gebleken dat de raad de aanleg van de beplantingshaag wel 
noodzakelijk acht met het oog op de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan, heeft de raad de 
aanleg daarvan ten onrechte niet in het plan geregeld. Niet valt in te zien dat de raad geen 
voorschrift in het plan heeft kunnen opnemen, inhoudende dat het gebruik van het perceel 
conform de bestemming alleen dan planologisch is toegestaan indien een beplantingshaag als 
hiervoor bedoeld wordt aangelegd en instandgehouden.” Opvallend hierbij is dat de Afdeling 
overweegt dat er een gebruiksvoorschrift in het bestemmingsplan zou moeten kunnen worden 
opgenomen dat mede voorziet in een verplichte instandhouding van de maatregel 
(beplantingshaag). Kennelijk is de Afdeling van oordeel dat een voorwaardelijke verplichting met 
betrekking tot gebruik ook betrekking kan hebben op een voortdurende activiteit, zoals in casu het 
in stand houden van een beplantingshaag. Verder wordt opgemerkt dat de gemeenteraad in de 
onderhavige procedure zelf had aangegeven dat deze inpassingmaatregel noodzakelijk was voor 
de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan. Of een borging in de bestemmingsplanregels ook 
dient plaats te vinden als  de maatregel door de gemeenteraad niet als ruimtelijke noodzakelijk is 
aangemerkt, is in deze uitspraak dan ook nog niet uitgemaakt.  

Gevolgen niet vermelden dat Crisis- en herstelwet op besluit van toepassing is
In de nieuwsbrief van augustus 2010 (nr. 66) is aandacht besteed aan het Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet (hierna: het Besluit) dat op 17 juli 2010 in werking is getreden. In die 
nieuwsbrief is aangegeven dat in artikel 11 lid 2 van het Besluit geregeld is dat in besluiten en 
uitspraken waarop de Chw van toepassing is, uitdrukkelijk moet worden vermeld dat het gaat om 
een situatie die onder de werking van de Chw valt. Verder moet worden vermeld dat dit betekent 
dat beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat na afloop van 
de beroepstermijn geen aanvullende beroepsgronden meer kunnen worden ingediend. Dit laatste 
vloeit voort uit artikel 1.6 en 1.6a Chw. 

In de uitspraak van de Vz. AbRS van 7 februari 2011 (nr. 201009334/2/R3) zijn interessante 
overwegingen te vinden over de hiervoor bedoelde regeling. Het ging in deze uitspraak om het 
besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan waarop de Chw van toepassing is. In het 
beroepschrift waren geen gronden opgenomen, zodat de gemeenteraad betoogde dat het beroep 
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gelet op art. 1.6 Chw niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Ook was volgens de 
gemeenteraad niet voldaan aan artikel 1.6a Chw. De Voorzitter overweegt dat in de 
rechtsmiddelenverwijzing die in de kennisgeving van het besluit is opgenomen, niet is vermeld dat 
de Chw van toepassing is. Ook is niet vermeld dat dit betekent dat de beroepsgronden in het 
beroepschrift moeten worden opgenomen en dat na afloop van de termijn geen gronden meer 
kunnen worden aangevuld. Onder deze omstandigheden kan volgens de Voorzitter in beginsel 
niet aan appellant worden tegengeworpen dat de gronden van het beroep niet binnen de 
beroepstermijn zijn aangevoerd en dat na afloop van de beroepstermijn nog beroepsgronden zijn 
aangevuld. Dit is slechts anders indien aannemelijk is dat appellant anderszins wist of kon weten 
dat na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen gronden meer kunnen worden 
aangevoerd en aangevuld. Die situatie doet zich hier volgens de Voorzitter niet voor. Op het 
moment dat de AbRS schriftelijk aan appellant had meegedeeld dat het beroep onder de Chw 
valt, waarbij appellant in de gelegenheid werd gesteld om binnen drie weken zijn gronden aan te 
voeren, had appellant inmiddels van die gelegenheid gebruik gemaakt. De Voorzitter komt al met 
al tot de conclusie dat het beroep geacht moet worden tijdig van gronden te zijn voorzien, zodat 
het naar voorlopig oordeel ontvankelijk is. Ook de gronden zijn tijdig aangevoerd, zodat er geen 
aanleiding bestaat deze buiten beschouwing te laten. 

Uit de uitspraak van de Afdeling van 16 februari 2011 (nr. 201007266/1/R3) blijkt dat de Afdeling 
deze lijn van de Voorzitter volgt. In de uitspraak zijn vrijwel identieke overwegingen te vinden. Uit 
de uitspraak blijkt verder nog dat het niet uitmaakt dat de bekendmaking van het bestreden besluit 
heeft plaatsgevonden voordat het Besluit in werking is getreden, zodat geen wettelijke plicht 
bestond om te vermelden dat de Chw van toepassing is en dat na afloop van de beroepstermijn 
geen beroepsgronden meer kunnen worden aangevuld. Verder overweegt de Afdeling dat het feit 
dat een en ander niet in een bekendmaking van het besluit is gemeld, niet tot gevolg heeft dat de 
Chw in het geheel niet van toepassing is. 

Vrijwel identieke overwegingen zijn verder te vinden in AbRS 23 februari 2011 (nr. 
201007537/1/H1). In die uitspraak was in de bekendmaking ook geen melding gemaakt van de 
toepasselijkheid van de Chw. Er werd een pro forma beroepschrift ingediend, enige tijd later 
gevolgd door de gronden van beroep. Pas daarna deelde de Afdeling mee dat de Chw van 
toepassing was. Onder die omstandigheden is het beroep tijdig van gronden voorzien, zodat het 
ontvankelijk is, aldus de Afdeling. 

Reikwijdte en karakter projectbesluit
De Afdeling heeft recent een tweetal uitspraken gedaan waarin wordt ingegaan op het 
toepassingsbereik en het rechtskarakter van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro (oud). De 
eerste uitspraak betreft een uitspraak van 1 september 2010 (nr. 201004647/1/H1). In die 
uitspraak staat een projectbesluit centraal waarbij is beoogd om met dat besluit een voor 
herhaalde toepassing geschikt toetsingskader te bieden voor de eerste fase van een 
woningbouwgebied. De Afdeling overweegt onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis dat een 
projectbesluit duidelijk moet worden onderscheiden van een bestemmingsplan. Waar het 
bestemmingsplan ziet op een in beginsel onbepaald aantal ontwikkelingen, kan een projectbesluit 
enkel betrekking hebben op een concrete voorgenomen ontwikkeling. Hieruit leek reeds te 
kunnen worden afgeleid dat het projectbesluit niet veel verschilt van het voormalige 
vrijstellingsbesluit ex artikel 19 WRO (oud). 

In AbRS 29 december 2010 (nr. 200910038/1/H1) heeft de Afdeling vervolgens expliciet 
overwogen dat een projectbesluit in rechtskarakter en toepassingsbereik niet verschilt van het 
vrijstellingsbesluit ex artikel 19 WRO (oud). Dit betekent volgens de Afdeling dat de rechtbank 
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voor de beoordeling van het projectbesluit ook terecht de geldende rechtspraak met betrekking tot 
vrijstellingsbesluiten ex artikel 19 WRO (oud) tot uitgangspunt had genomen. Hoewel deze laatste 
overweging van de Afdeling betrekking heeft op de specifieke rechtspraak met betrekking tot 
vrijstellingen voor het bouwrijp maken van een woningbouwgebied, lijkt met deze uitspraak te 
kunnen worden aangenomen dat ook de overige jurisprudentie met betrekking tot artikel 19 WRO 
(oud) op het projectbesluit van toepassing is. 

’Tegelen-rechtspraak’ bevestigd onder Wro
De zogenoemde ‘Tegelen-rechtspraak’ (AbRS 21 december 1999, nr. H01.99.0245; AB 2000, 
78), is tot stand gekomen onder de werking van de WRO. Kort gezegd houdt deze rechtspraak in 
dat de vernietiging van het goedkeuringsbesluit van een bestemmingsplan, in beginsel niet tot 
gevolg heeft dat de rechtmatigheid van verleende bouwvergunningen wordt aangetast. 

De Afdeling heeft in haar uitspraak van 12 januari 2011 (nr. 201005699/1/H1) deze jurisprudentie 
bevestigd onder de werking van de Wro. De Afdeling overweegt in deze uitspraak dat de 
inwerkingtreding van de Wro geen aanleiding geeft om aan de vernietiging door de Afdeling van 
het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, wel het gevolg te verbinden dat de 
rechtsgevolgen van een op grond daarvan verleende bouwvergunning ongedaan worden 
gemaakt. De enkele wijziging dat de goedkeuring van GS niet langer benodigd is voor de 
inwerkingtreding van een bestemmingsplan betekent niet dat de benadering, zoals uitgezet in de 
‘Tegelen-rechtspraak’, niet meer geldt. 

Deze jurisprudentie houdt aldus in dat een houder van een bouwvergunning in beginsel niet meer 
de dupe kan worden van de vernietiging van het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan. In 
beginsel, want er moet wel onderscheid worden gemaakt tussen de volgende drie situaties.

1. Op het moment van vernietiging van het vaststellingsbesluit is de vergunning onherroepelijk. 
In dit geval wordt de vergunning niet geraakt door de vernietiging van het vaststellingsbesluit;

2. Tegen de verleende vergunning is bezwaar gemaakt, maar op dat bezwaar is nog niet beslist 
op het moment van vernietiging van het vaststellingsbesluit. In dit geval moet op basis van de 
ex nunc toetsing bij de beslissing op bezwaar getoetst worden aan het oude 
bestemmingsplan; 

3. De vernietiging van het vaststellingsbesluit vindt plaats op een moment dat een 
beroepsprocedure tegen een verleende vergunning loopt. In dit geval wordt de vergunning 
niet geraakt door de vernietiging van het vaststellingsbesluit. Dit is alleen anders indien de 
vergunning in (hoger) beroep om welke reden dan ook sneuvelt. De vergunninghouder is dan 
weer terug bij af. Bij een alsdan te nemen beslissing op bezwaar moet getoetst worden aan 
het oude bestemmingsplan (zolang uiteraard nog geen vervangend bestemmingsplan is 
vastgesteld en in werking is getreden).

Vooralsnog mag worden aangenomen dat het bovenstaande ook zijn gelding blijft houden onder 
de werking van de Wabo (in het bijzonder waar het de toetsing aan artikel 2.10 Wabo betreft 
(bouwplantoets)). 

Gevolgen overtreden termijn tussenuitspraak in hoger beroep
Bij de toepassing van de bestuurlijke lus moet onderscheid worden gemaakt tussen rechtspraak in 
eerste aanleg en rechtspraak in hoger beroep op het punt van de termijn die het bestuursorgaan 
door de bestuursrechter wordt geboden om een gebrek te herstellen. In eerste aanleg wordt het 
bestuursorgaan in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen, in hoger beroep krijgt het 
daartoe van de bestuursrechter de opdracht. Het geven van een opdracht is dwingender van aard 
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dan het bieden van gelegenheid. Met dat dwingende karakter verhoudt zich niet dat een 
bestuursorgaan in hoger beroep naar eigen inzicht kan afwijken van de termijn die door de rechter 
is gegund om het gebrek te herstellen. Ook die termijn is dwingend van aard en overschrijding van 
de termijn is daarom slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan, aldus de Afdeling in haar 
uitspraak van 2 februari 2011 (nr. 200906665/1/H1). Het feit dat de gemeenteraad niet eerder 
heeft kunnen besluiten vanwege reces of grote bestuurlijke drukte, zijn geen valide redenen om 
van de termijn af te wijken, zo blijkt uit genoemde uitspraak.     

Beoordeling exploitatieplannen
Gedurende de laatste weken heeft de Afdeling enkele uitspraken gedaan op ingesteld beroep 
tegen exploitatieplannen. Deze uitspraken geven een eerste indruk van de oordeelsvorming van 
de Afdeling over de inhoud van exploitatieplannen.

In de uitspraak van 9 februari 2011 (nr. 200904489/1/R1) zijn verschillende onderdelen van het 
exploitatieplan door de Afdeling getoetst. Allereerst wijst de Afdeling het verzoek van de 
gemeenteraad om beperking van de kennisneming ingevolge art. 8.29 Awb van taxatierapporten 
af. De Afdeling hecht meer waarde aan het belang van grondeigenaren bij de mogelijkheid van 
een onderbouwd beroep tegen het exploitatieplan dan het financieel belang van de gemeente, dat 
is gediend met beperking van de kennisneming van de taxatierapporten.

Voorts toetst de Afdeling de zorgvuldigheid waarmee de kosten en opbrengsten in de 
exploitatieopzet zijn geraamd, de toerekenbaarheid van de kosten van realisering van 
infrastructurele werken buiten het exploitatiegebied, de totstandkoming van inbrengwaarden en de 
in het exploitatieplan opgenomen fasering. Met betrekking tot de in het exploitatieplan opgenomen 
exploitatiebijdrage constateert de Afdeling dat ten onrechte niet is voldaan aan het bepaalde in 
artikel 6.18 Wro. Er is in het exploitatieplan niet uitdrukkelijk aangegeven welke uitgiftecategorieën 
zijn vastgesteld, welke basiseenheid per categorie is vastgesteld, welke gewichtsfactor per 
categorie is vastgesteld en evenmin welke gewogen eenheden zijn vastgesteld. De Afdeling 
vernietigt het exploitatieplan op onderdelen en ziet vervolgens aanleiding om het besluit tot 
vaststelling van het exploitatieplan ook voor het overige te vernietigen, gelet op de samenhang 
tussen de vernietigde delen en de overige delen. 

De Afdeling ziet, hoewel tussen een bestemmingsplan en een gelijktijdig vastgesteld 
exploitatieplan een samenhang bestaat, geen aanleiding om vanwege de vernietiging van het 
exploitatieplan ook het bestemmingsplan te vernietigen. Hiertoe overweegt de Afdeling dat de wet 
daartoe niet verplicht. De Afdeling wijst voorts op de ingevolge artikel 3.5 Wabo geldende 
aanhoudingsverplichting wat betreft het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en 
aanleggen ten behoeve van een activiteit waarop een exploitatieplan van toepassing is, indien er 
geen grond is de vergunning te weigeren en het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag 
begrepen grond is vastgesteld, nog niet onherroepelijk is. De Afdeling voegt er nog aan toe, dat 
art. 3.5 Wabo niet alleen van toepassing is in geval van een gedeeltelijk vernietigd exploitatieplan, 
maar ook in geval van een geheel vernietigd exploitatieplan.

NATUURBESCHERMINGSRECHT

Zeer lichte toename stikstof leidt niet tot significante gevolgen 
In de praktijk wordt bij de vaststelling van plannen in het kader van artikel 19j Nbw en de 
vergunningverlening van projecten als bedoeld in artikel 19d Nbw veelvuldig geworsteld met de 
wijze waarop moet worden omgegaan met effecten van stikstofdeposerende  activiteiten. Het gaat 
hierbij dan met name om de plannen en projecten waarin binnen de plan/projectgebieden of in de 
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nabijheid van de plan/projectgebieden Natura 2000-gebieden zijn gelegen, waarin gekwalificeerde 
habitattypen en/of habitats van soorten (hierna gemakshalve: habitattypen) voor komen die
gevoelig zijn voor stikstofdepositie, in die zin dat de kritische depositiewaarden van deze 
habitattypen door de achtergrondconcentratie reeds worden overschreden. De vraag die hierbij 
met name speelt is of in die gevallen iedere toename van stikstof (hoe gering ook) per definitie 
leidt tot een significant effect.

In de uitspraak AbRS 19 januari 2011 (nr. 201006773/1/R2) kan een aanknopingspunt worden 
gevonden voor de stelling dat niet iedere N-totaalbijdrage van een plan (significante) effecten 
hoeft te hebben voor op enige afstand gelegen Natura 2000-gebieden, waarin zich kwalificerende 
stikstofgevoelige habitattypen bevinden. 

Deze uitspraak heeft betrekking op het provinciaal inpassingsplan Rondweg N348 Zutphen-Eefde. 
Een appellant heeft aangevoerd dat een toename van de stikstofdepositie veroorzaakt door het 
verkeer op de nieuwe rondweg significante negatieve gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied “Uiterwaarden IJssel” met zich brengt. 
Voorts voeren zij aan dat ten onrechte geen onderzoek is gedaan naar de gevolgen van het plan 
voor een verderop gelegen Natura 2000-gebied. Het college stelt zich op het standpunt dat uit de 
passende beoordeling voortvloeit dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet 
worden aangetast.  

In r.o. 2.20.5 oordeelt de Afdeling dat gelet op de inhoud van de verrichte passende beoordeling 
er geen aanleiding kan worden gevonden voor het oordeel dat de nieuwe rondweg de natuurlijke 
kenmerken van het Natura 2000-gebied "Uiterwaarden IJssel" aantast. 

De Afdeling merkt in r.o. 2.20.4 op dat de belangrijkste conclusie van de passende beoordeling is 
dat ten opzichte van de autonome ontwikkeling en de huidige situatie er sprake is van een zeer 
lichte verslechtering. De extra bijdrage door de in de passende beoordeling onderzochte 
alternatieven, waaronder de in dit plan voorziene rondweg, heeft volgens de passende 
beoordeling gezien de verwaarloosbare hoeveelheid en overige ecologische procesfactoren, ook 
vanuit cumulatief perspectief, zeker geen significant negatief effect. De verwaarloosbare 
verslechtering is ecologisch niet aantoonbaar en staat de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg, aldus de passende beoordeling. 

Hieruit kan worden afgeleid dat een (zij het zeer lichte) verslechtering zowel ten opzichte van de 
bestaande als ten opzichte van de autonome situatie, naar het oordeel van de Afdeling niet tot 
significante effecten voor het desbetreffende Natura 2000-gebied hoeft te leiden, ook al is er 
sprake van een overbelast gebied.

Opgemerkt zij nog dat de Afdeling in reactie op het betoog dan ten onrechte geen onderzoek is 
verricht naar een verderop gelegen Natura 2000-gebied in r.o. 2.20.6 overweegt dat een afstand 
van 5,5 kilometer tussen een aan te leggen rondweg en een Natura 2000-gebied in beginsel 
toereikend is voor de stelling dat (voor wat betreft stikstof) op grond van objectieve gegevens is 
uitgesloten dat die rondweg een verslechterend of significant verstorend effect op dat Natura 
2000-gebied zal hebben. Aanknopingspunten dat onder omstandigheden gelet op de afstand kan 
worden beargumenteerd dat er geen verslechterend of significant verstorend effect zal optreden 
kunnen tevens worden gevonden in de uitspraken AbRS 29 december 2010, nr. 201000770/1/M2, 
r.o. 2.3.5 en AbRS 21 april 2010, nrs. 200905509/1/R3, 200906840/1/R1 en 200906847/1/R2, r.o. 
2.5.4 en 2.5.5. Hierbij zij opgemerkt dat bijdragen van stikstof ook op een grotere afstand dan 
genoemd in deze uitspraken kunnen worden berekend. Uit bovengenoemde uitspraken zou dan 
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ook kunnen worden afgeleid dat het kennelijk niet zo is dat wanneer iets berekend kan worden, er 
daarmee ook sprake is van een aantoonbaar effect.

OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID

De wettelijke beslistermijn van een besluit wordt niet gedekt door de formele rechtskracht; 
schending van deze termijn kan leiden tot verplichting tot schadevergoeding
In zaken die zich afspelen op het grensvlak van het bestuursrecht en het civiele recht, speelt 
dikwijls het leerstuk van de formele rechtskracht een rol. Dit leerstuk houdt - kort gezegd - in dat 
indien tegen een besluit bestuursrechtelijke rechtsmiddelen hebben opengestaan en deze niet zijn 
gebruikt of niet tot een (gedeeltelijke) vernietiging van het besluit hebben geleid, de burgerlijke 
rechter, behoudens uitzonderingen, in bij hem spelend geding (fictief) uit moet gaan van de 
rechtmatigheid van dat besluit, zowel qua inhoud als qua wijze van totstandkoming. 

Daar staat tegenover dat indien de bestuursrechter een besluit heeft vernietigd, de burgerlijke 
rechter uit moet gaan van de onrechtmatigheid van dat besluit, in die zin dat de burgerlijke rechter 
aan moet nemen dat van een normschending sprake is. Het is de burgerlijke rechter uitdrukkelijk 
niet toegestaan om het besluit van het bestuursorgaan op rechtmatigheid te toetsen, zelfs niet 
indien met zekerheid kan worden gezegd dat het besluit door de bestuursrechter zou zijn 
vernietigd indien het bestuursrechtelijk zou zijn aangevallen (Hoge Raad 16 mei 1986, AB 1986, 
573). Een voorwaarde voor toepassing van het leerstuk van de formele rechtskracht is wel dat 
degene die een oordeel van de burgerlijke rechter vraagt, belanghebbende was bij het besluit van 
het bestuursorgaan.

In een zaak die heeft geleid tot een uitspraak van de Hoge Raad van 22 oktober 2010 (LJN: 
BM7040; NJ 2011, 6),  had een projectontwikkelaar een bouwvergunning verkregen, waartegen 
door concurrenten van de ontwikkelaar bezwaar was gemaakt. De concurrenten hadden tevens 
om een voorlopige voorziening gevraagd, waarna het primaire besluit werd geschorst. De 
gemeente deed er ruim 35 weken over om een beslissing op bezwaar te nemen, hetgeen in strijd 
is met artikel 7:10 Awb. Uiteindelijk werd het primaire besluit na een uitspraak door de Afdeling 
onherroepelijk. 

De projectontwikkelaar vorderde schadevergoeding van de gemeente bij de burgerlijke rechter, 
vanwege het feit dat het primaire besluit geschorst was geweest en de gemeente de beslistermijn 
met betrekking tot de beslissing op bezwaar met ruim 29 weken had overschreden. Het verweer 
van de gemeente was onder meer gebaseerd op de formele rechtskracht van de beslissing op 
bezwaar, waarbij werd betoogd dat de beslistermijn van een besluit moet worden geschaard 
onder de wijze van totstandkoming van dat besluit.  

De Hoge Raad oordeelde - in afwijking van het oordeel van het hof - dat de termijnoverschrijding 
niet beschouwd mag worden als een onderdeel van de wijze van totstandkoming van de 
beslissing op bezwaar in die zin dat de termijnoverschrijding onder de formele rechtskracht van 
die beslissing zou vallen. Ter onderbouwing van zijn standpunt verwijst de Hoge Raad naar een 
uitspraak van de Afdeling van 21 juli 2010 (nr. 201001152/1/H2; AB 2010, 329).

Vervolgens merkt de Hoge Raad op dat de enkele omstandigheid dat een bestuursorgaan een 
besluit neemt met overschrijding van de wettelijke beslistermijn, onvoldoende is voor het oordeel 
dat aldus onrechtmatig wordt gehandeld in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek en 
er dus voor het bestuursorgaan een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Daarvoor zijn 
volgens de Hoge Raad bijkomende omstandigheden nodig, waarbij kan worden gedacht aan de 
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mate waarin de beslistermijn wordt overschreden, de oorzaken van de termijnoverschrijding, en 
de voor het bestuursorgaan kenbare belangen van de betrokken belanghebbenden. Het hof had 
geoordeeld dat de omstandigheden in de onderhavige zaak maakten dat de gemeente tegenover 
de projectontwikkelaar onrechtmatig had gehandeld en de verplichting had om de schade van de 
projectontwikkelaar te vergoeden, welk oordeel door de Hoge Raad in stand wordt gelaten. 
Dientengevolge rustte op de gemeente de verplichting om een bedrag van ruim € 126.000,-- aan 
de projectontwikkelaar te vergoeden.  

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 
bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 
(bestaande uit: “Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 
relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 
specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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