
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 73
e

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 praktijkgroep, 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:

Studiemiddag

- Vooraankondiging Studiemiddag Bestuursrecht 26 maart 2012

Nieuwe specialist locatie- en gebiedsontwikkeling

Algemeen bestuursrecht

- Afdeling preciseert handhavingsjurisprudentie

- Ontbreken van een rechtsmiddelenverwijzing; verschoonbare termijnoverschrijding

Ruimtelijk bestuursrecht

- Inwerkingtreding Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) uitgesteld

- Geen beroepsmogelijkheid tegen (gedeeltelijke) intrekking reactieve aanwijzing 

- Uitleg relativiteitsvereiste

- Planschade; exceptieve toetsing bij planvergelijking

- Planschade na wederopbouwplan

Milieurecht

- Redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling: sloop woning

Natuurbeschermingsrecht

- Uitleg artikel 19kd Nbw 1998

Overheidsaansprakelijkheid

- Handelen zonder vergunning niet onrechtmatig indien met voldoende mate van zekerheid 

is te verwachten dat vergunning zal worden verleend
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VOORAANKONDIGING STUDIEMIDDAG BESTUURSRECHT

26 maart 2012

Op maandag 26 maart 2012 organiseert onze praktijkgroep Bestuursrecht haar jaarlijkse 

studiemiddag. Deze middag zullen onze advocaten en adviseurs u bijpraten over actuele 

onderwerpen op het gebied van het omgevingsrecht, het algemeen bestuursrecht en het 

vastgoedrecht. De studiemiddag zal plaatsvinden in de Grolsch Veste te Enschede.

Meer informatie over het programma van de studiemiddag en het aanmeldingsformulier treft u 

aan in onze volgende nieuwsbrief.

Nieuwe specialist locatie- en gebiedsontwikkeling

Graag informeren wij u over de versterking van onze praktijkgroep 

Bestuursrecht en subsectie Aanbestedingsrecht met de ervaren jurist 

Manfred Fokkema. 

Manfred is sinds 1 september werkzaam voor KienhuisHoving advocaten 

en notarissen en is daarvoor ruim 10 jaar werkzaam geweest voor 

PurpleBlue, een onderdeel van het advies- en ingenieursbureau Tauw uit 

Deventer. Manfred heeft zich het afgelopen decennium ontwikkeld als een 

specialist op het gebied van locatie- en gebiedsontwikkeling. Hij is in de 

vakwereld mede bekend vanwege een groot aantal publicaties, waaronder 

een aantal juridische handboeken. ‘Schrijven over je vakgebied is bijzonder leuk. De uitdaging 

daarbij is om juridische vraagstukken ook voor niet-juristen inzichtelijk te maken’, aldus 

Manfred.

De overstap van Manfred van het adviesvak naar de advocatuur is beslist niet standaard te 

noemen. En bovendien ook nog eens in een periode dat de wereld van project- en 

gebiedsontwikkeling de nodige last heeft van de gevolgen van de kredietcrisis. Manfred:‘Dat is 

voor mij juist een belangrijke reden om bij KienhuisHoving als advocaat aan de slag te gaan. De 

komende jaren zullen de projecten niet alleen feitelijk, maar ook juridisch complexer worden. De 

tijd van bouwen in de wei is nu eenmaal grotendeels voorbij. Ook zullen er meer procedures bij 

de rechter gevoerd worden, omdat veel plannen zijn vastgelopen. Dit soort ingewikkelde 

vraagstukken is bij uitstek toevertrouwd aan de mensen van KienhuisHoving’.

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Afdeling preciseert handhavingsjurisprudentie

Bestuursorganen zijn in beginsel gehouden handhavend op te treden tegen overtredingen van 

wettelijke voorschriften. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan het bestuursorgaan 

daarvan afzien. Het moet dan gaan om situaties waarbij er een concreet zicht op legalisatie 

bestaat of waarbij handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen 

belangen. Dit alles is vaste rechtspraak. Op 5 oktober 2011 heeft de Afdeling aanleiding gezien 

deze rechtspraak nader te preciseren (AbRS 5 oktober 2011, 201010199).

Het betrof een kwestie waarbij een bestuursorgaan een handhavingsverzoek naar aanleiding 

van klachten over meerdere overtredingen van de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit 

door een horecabedrijf heeft afgewezen. Het bestuursorgaan hanteerde vast beleid dat de 

overtreder eerst in de gelegenheid werd gesteld maatregelen te treffen om toekomstige 

overtredingen te voorkomen. Pas indien binnen een jaar een tweede overtreding wordt 
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geconstateerd, wordt daartegen handhavend opgetreden door middel van het opleggen van 

een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. In andere gevallen wordt het 

handhavingstraject beëindigd.

De vraag is gerechtvaardigd of dit beleid de toetsing aan de betrekkelijk strenge 

handhavingsjurisprudentie zou doorstaan. De Afdeling oordeelt echter dat dit beleid redelijk is. 

De Afdeling preciseert in dat verband vervolgens haar handhavingsjurisprudentie. De Afdeling 

overweegt dat in gevallen waarin een redelijk te achten handhavingsbeleid wordt gevoerd, het 

bestuursorgaan zich ook aan dat beleid moet houden. Welk beleid voldoet aan de 

redelijkheidstoets van de Afdeling is hiermee uiteraard nog niet uitgemaakt. Wel wordt uit de 

uitspraak duidelijk dat beleid waarbij de overtreder in bepaalde gevallen eerst wordt 

gewaarschuwd en gelegenheid wordt geboden tot het herstel voordat een formeel 

handhavingsbesluit wordt genomen, die toets kan doorstaan.

In de zaak die de Afdeling heeft aangegrepen voor de precisering van haar rechtspraak, toetst 

de Afdeling de afwijzing van het handhavingsverzoek aan het beleid. Bij die toetsing blijkt dat 

voor een van de overtredingen sprake is van een tweede overtreding binnen een jaar na een 

eerdere overtreding. Op grond van het beleid kon dus niet van handhaving worden afgezien. De 

afwijzing van het handhavingsverzoek blijft dan ook wegens een motiveringsgebrek niet in 

stand.

Ontbreken van een rechtsmiddelenverwijzing; verschoonbare termijnoverschrijding

Het was jarenlang vaste rechtspraak van de Afdeling dat het ontbreken van een 

rechtsmiddelenverwijzing bij een besluit of uitspraak, onvoldoende is om een 

termijnoverschrijding voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift verschoonbaar te 

doen zijn. Deze verschoonbaarheid werd alleen dan aangenomen indien sprake was van 

bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld als uit het schrijven van het bestuursorgaan niet viel 

op te maken dat het ging om een voor bezwaar en/of beroep vatbaar besluit (zie ter illustratie 

AbRS 1 september 2004, nr. 200307762/1).

De Afdeling is in haar uitspraak van 21 september 2011 (nr. 201010355/1/H2) op dit punt in 

navolging van de Hoge Raad (zie onder meer HR 19 maart 2010, LJN: BL7954), de Centrale 

Raad van Beroep (CRvB 23 juni 2011, LJN: BR0151) en het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven (CBb 13 januari 2004, AB 2004/111) gelet op het belang van de rechtseenheid, 

omgegaan. In deze uitspraak is de Afdeling van oordeel dat het ontbreken van een 

rechtsmiddelenverwijzing in een besluit of uitspraak in beginsel leidt tot verschoonbaarheid van 

de termijnoverschrijding, mits de belanghebbende daarop een beroep doet, stellende dat de 

termijnoverschrijding het gevolg is van het ontbreken van de rechtsmiddelenverwijzing. 

Op dit uitgangspunt wordt vervolgens een belangrijke uitzondering gemaakt. Indien 

redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende tijdig wist dat hij binnen een 

bepaalde termijn bezwaar moest maken dan wel beroep of hoger beroep moest instellen is van 

een verschoonbare termijnoverschrijding geen sprake. Vraag is vervolgens wanneer dit 

redelijkerwijs kan worden aangenomen. Ook die vraag wordt door de Afdeling in deze uitspraak 

beantwoord. Van bekendheid met de termijn kan in ieder geval worden uitgegaan indien de 

belanghebbende voor afloop van de termijn al werd bijgestaan door een professionele 

rechtsbijstandverlener. Bij een professionele rechtsbijstandverlener mag kennis omtrent het in 

te stellen rechtsmiddel en de daarvoor geldende termijn volgens de Afdeling worden 

verondersteld en de kennis van dergelijke personen kan in dit verband dan ook aan de 

belanghebbende worden toegerekend. Ook bij ideële en andere organisaties die regelmatig 
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plegen te procederen, mag die kennis volgens de Afdeling worden verondersteld alsmede bij 

burgers die regelmatig procederen. Hierbij dient zich overigens wel meteen de vraag aan 

wanneer sprake is van ‘regelmatig’ procederende organisaties en burgers. Toekomstige 

rechtspraak zal dit op dit punt duidelijkheid moeten gaan bieden. 

Het is echter niet zo dat indien de belanghebbende bijstand heeft van een professionele 

rechtsbijstandverlener nooit aanleiding kan bestaan voor het aannemen van 

verschoonbaarheid. De Afdeling overweegt in dit verband dat sprake kan zijn van 

verschoonbaarheid indien gerede twijfel mogelijk is omtrent het besluitkarakter van het door het 

bestuursorgaan aan die belanghebbende toegezonden stuk.

In de onderhavige uitspraak is sprake van een dergelijke situatie. Appellant werd al voor afloop 

van de bezwaartermijn bijgestaan door een professionele rechtsbijstandverlener, zodat in 

beginsel van bekendheid met het in te stellen rechtsmiddel en de daarvoor geldende termijn 

mocht worden uitgegaan (in dit geval ontbrak een rechtsmiddelenverwijzing onder een primair 

besluit). De Afdeling komt evenwel tot het oordeel dat aan appellant in dit geval een beroep op 

een verschoonbare termijnoverschrijding toekomt, omdat gerede twijfel omtrent het 

besluitkarakter van het primaire besluit mogelijk was. 

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Inwerkingtreding ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) uitgesteld

In onze vorige nieuwsbrief (nr. 72) hebben wij bericht over het ontwerp Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro). Aangegeven is dat sprake is van een tweetal formele besluiten, 

namelijk het Barro en een wijziging van het Barro. Eerstgenoemd besluit is reeds vastgesteld en 

gepubliceerd in het Staatsblad (Stbl. 2011, 391).

De Minister van Infrastructuur en Milieu had aangegeven te verwachten dat het Barro op 1 

oktober 2011 in werking zou kunnen treden. De wijziging van het Barro zou dan op een later 

moment volgen.

Het Barro is echter op 1 oktober nog niet in werking getreden. De Minister heeft tot uitstel 

besloten op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Zij heeft 

hierbij echter benadrukt dat spoedige inwerkingtreding van het reeds vastgestelde en 

gepubliceerde Barro nodig is om de nationale ruimtelijke belangen van enkele reeds bestaande 

situaties en lopende projecten (het Project mainportontwikkeling Rotterdam, militaire terreinen 

en grote rivieren) adequaat te borgen. Wordt derhalve vervolgd.

Geen beroepsmogelijkheid tegen (gedeeltelijke) intrekking reactieve aanwijzing 

In AbRS 5 oktober 2011 (nr. 201002943/1/R3) heeft de Afdeling geoordeeld dat geen beroep 

openstaat tegen het besluit tot intrekking van een reactieve aanwijzing. 

Op grond van artikel 3.8 lid 6 Wro zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om een reactieve 

aanwijzing te geven. Een dergelijke aanwijzing strekt ertoe dat het onderdeel van het 

bestemmingsplan waarop de aanwijzing ziet geen onderdeel blijft uitmaken van het 

bestemmingsplan zoals dat is vastgesteld. Een belanghebbende kan beroep instellen tegen een 

reactieve aanwijzing (artikel 8.2 lid 1, aanhef en onder d, Wro).

Eerder heeft de Afdeling in een uitspraak van 1 september 2009 (nr. 200904113/3/R3) 

overwogen dat geen beroep kan worden ingesteld tegen de weigering een reactieve aanwijzing 
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te geven. Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis (TK 2004/05, 28 916, nr. 15, p. 

8) heeft de Afdeling in die uitspraak overwogen dat beroep is opengesteld tegen het geven van 

een reactieve aanwijzing omdat het gaat om een eindbeslissing en er geen mogelijkheid is om 

tegen die aanwijzing op te komen in het kader van het bestemmingsplan dat strekt ter uitvoering 

van dat besluit. Tevens nam de Afdeling daarbij in aanmerking dat tegen een 

vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan, dat is bekendgemaakt zonder dat met betrekking 

tot dat bestemmingsplan een reactieve aanwijzing is gegeven, beroep bij de Afdeling kan 

worden ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter kan worden 

gedaan. Bovendien zou de vernietiging van de weigering een reactieve aanwijzing te geven, 

leiden tot onoverzienbare processuele complicaties.

De Afdeling overweegt in de onderhavige uitspraak dat de motivering waarom geen beroep kan 

worden ingesteld tegen de weigering een reactieve aanwijzing te geven, ook geldt voor de 

(gedeeltelijke) intrekking van de aanwijzing. Na die intrekking dient het college van 

burgemeester en wethouders alsnog het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, voor 

zover dat betrekking heeft op het plandeel waarop de aanwijzing betrekking had, met 

inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften bekend te maken waarna daartegen een 

beroepsmogelijkheid voor een belanghebbende openstaat bij de Afdeling. Ten overvloede 

merkt de Afdeling op dat de intrekking van de reactieve aanwijzing slechts mogelijk is zolang 

deze nog niet onherroepelijk is geworden.

Uitleg relativiteitsvereiste

In deze nieuwsbrief is al verschillende keren aandacht besteed aan uitspraken die betrekking 

hebben op het relativiteitsvereiste zoals dat is opgenomen in artikel 1.9 Crisis- en herstelwet 

(Chw) (zie onder meer de nieuwsbrieven van februari (nr. 69), april (nr. 70) en augustus (nr. 72). 

De afgelopen periode zijn opnieuw enkele interessante uitspraken over dit onderwerp 

verschenen. Daardoor wordt steeds duidelijker hoe door de Afdeling met het relativiteitsvereiste 

wordt omgegaan.

In AbRS 12 oktober 2011 (nr. 201100718/1/R1)  is een bestemmingsplan aan de orde dat ziet 

op de realisatie van 520 woningen en een multifunctioneel centrum. In één van de 

beroepsgronden wordt aangevoerd dat de gemeenteraad ten onrechte de veiligheidsrisico’s 

voor de bewoners en bezoekers van de toekomstige wijk in verband met het transport van 

gevaarlijke stoffen over de N210/216 onvoldoende heeft onderzocht.

Deze beroepsgrond strandt op de relativiteitseis. Hiertoe wordt eerst overwogen dat het belang 

van appellant er in is gelegen gevrijwaard te blijven van de invloed van woningen en het 

multifunctioneel centrum op zijn woonomgeving. Vervolgens wordt geoordeeld dat de in geding 

zijnde normen voor veiligheidsrisico’s voor de nieuw op te richten woningen en het 

multifunctioneel centrum niet de strekking hebben het belang van appellant te beschermen, wat 

er verder ook zij van dat belang in het licht van een goede ruimtelijke ordening. 

Ook in een andere uitspraak van 12 oktober 2011 (nr. 201106163/1/H1) staat het 

relativiteitsvereiste aan de vernietiging van een bestreden besluit in de weg. Deze zaak had 

betrekking op een projectbesluit en een bouwvergunning voor het oprichten van een 

woongebouw ten behoeve van onder meer 88 appartementen. Appellanten hadden in beroep 

aangevoerd dat niet wordt voldaan aan enkele brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 

2003, te weten: voorschriften betreffende de interne brandveiligheid, de brandwerendheid en de 

bereikbaarheid van het woongebouw voor hulpdiensten.  

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3472601B1A73666F6A0E671B76051E610D03667A66140D7C6F6F0E007D7A7E7C7C0C711B6B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28916-15.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3472601B1A73666F6A0E671B76051E610D03667A66140D7C6F6F0E007D7A7E7C7C0C711B6B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/LinkClick.aspx?fileticket=PmyhOT5Qkx8%3d&tabid=501
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3472601B1A73666F6A0E671B76051E610D03667A66140D7C6F6F0E007D7A7E7C7C0C711B6B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/LinkClick.aspx?fileticket=ltzc9a_zXsY%3d&tabid=501
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3472601B1A73666F6A0E671B76051E610D03667A66140D7C6F6F0E007D7A7E7C7C0C711B6B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/LinkClick.aspx?fileticket=z6r4Kv5cchk%3d&tabid=501
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3472601B1A73666F6A0E671B76051E610D03667A66140D7C6F6F0E007D7A7E7C7C0C711B6B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201100718/1/R1&verdict_id=9CdoLTrnMzs%3D
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3472601B1A73666F6A0E671B76051E610D03667A66140D7C6F6F0E007D7A7E7C7C0C711B6B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201106163/1/H1&verdict_id=G4FD3vDxLNw%3D


De Afdeling is van oordeel dat de genoemde voorschriften niet strekken tot bescherming van de 

belangen van appellanten. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de genoemde 

brandveiligheidsvoorschriften wel mede strekken tot de veiligheid van bewoners van 

belendende woningen, maar dat gelet op de afstand van 60 meter tussen het perceel en de 

woningen van appellanten daarvan geen sprake is. Ook is volgens de Afdeling niet aannemelijk 

dat hun veiligheid bij brand in het op te richten woongebouw in het geding zal zijn.   

Een voorbeeld van een uitspraak waarin een beroepsgrond de toets aan het relativiteitsvereiste 

wel doorstaat is een uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 6 oktober 2011 (nr. 

201106658/2/R3). Deze uitspraak heeft betrekking op een bestemmingsplan dat voorziet in 

onder andere de bouw van 172 woningen. Op ongeveer 120 meter van het plangebied ligt een 

bedrijventerrein. Appellanten zijn de  Industrievereniging Lage Weide (ILW) en anderen. De ILW 

stelt zich ten doel het ondernemingsklimaat op het bedrijventerrein te verbeteren.

Appellanten hebben in beroep aangevoerd dat is uitgegaan van onjuiste geurnormen.  De 

voorzitter beziet vervolgens in het kader van de relativiteitseis of hetgeen in beroep is betoogd 

omtrent geurhinder strekt ter bescherming van de belangen van appellanten. Geoordeeld wordt 

dat nu de bedrijven op het industrieterrein door de bouw van de nieuwe woningen mogelijk 

zullen worden geconfronteerd met meer klachten over geurhinder, artikel 1.9 Chw naar het 

voorlopig oordeel van de voorzitter geen beletsel is voor hetgeen appellanten hebben 

aangevoerd. Verwezen wordt in dit verband naar een uitspraak van 1 juni 2011 (nr. 

201011172/1/R2), waarin een soortgelijk geval aan de orde was.

Ten slotte wijzen wij op AbRS 14 september 2011 (nr. 201011817/1/R2). In deze uitspraak was 

door de vereniging Visstandverbetering Maas beroep ingesteld tegen een vergunning tot het 

aanleggen en in werking hebben van een waterkrachtcentrale nabij Natura 2000-gebied 

Grensmaas. In deze zaak was in het kader van relativiteit de vraag aan de orde of de door de 

vereniging ingeroepen normen van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) kennelijk 

strekken tot bescherming van de belangen van de vereniging. De Afdeling overweegt in de 

eerste plaats dat de bepalingen van de Nbw 1998 met name ten doel hebben om het algemeen 

belang van bescherming van natuur en landschap te beschermen (zie in dezelfde zin: AbRS 13 

juli 2011, nr. 201008514/1/M3, nieuwsbrief augustus (nr. 72)). Vervolgens wordt overwogen dat 

het belang van de vereniging (dit blijkt uit de statuten van de vereniging) onder andere is gericht 

op het handhaven en verbeteren van de visstand, zowel naar kwaliteit en kwantiteit, als 

verscheidenheid en het voorkomen en bestrijden van situaties of gedragingen die schadelijk zijn 

of kunnen zijn of kunnen worden voor de visstand. Vervolgens wordt geoordeeld dat nu de 

statutaire belangen van de vereniging mede betrekking hebben op de bescherming van 

bepaalde natuurwaarden deze belangen in dit geval samenvallen met de algemene belangen 

die de Nbw 1998 beoogt te beschermen. Conclusie is dan ook dat de betrokken normen van de 

Nbw 1998 kennelijk strekken tot de bescherming van de belangen van de vereniging zodat het 

relativiteitsvereiste niet in de weg staat aan de vernietiging van het besluit.

Planschade; exceptieve toetsing bij planvergelijking

In een uitspraak van de Afdeling van 24 augustus 2011 (nr. 201100142/1/H2) betreffende een 

afgewezen aanvraag om planschadevergoeding op de voet van artikel 49 WRO (oud), komt een 

interessante rechtsoverweging (2.7) voor:

‘Bij de planvergelijking in het kader van de beoordeling van een aanvraag om 

vergoeding van planschade moet worden bezien of een in de planvoorschriften 

opgenomen vrijstellingsbepaling evident in strijd is met artikel 15, eerste lid, aanhef en 

onder a WRO, en daaraan, indien daarom in een concreet geval was gevraagd, 
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onmiskenbaar geen toepassing had kunnen worden gegeven. Bij afwezigheid van een 

dergelijke evidentie mag degene die om vergoeding van planschade verzoekt, niet 

aannemen dat een planvoorschrift geen geldige titel voor het verlenen van vrijstelling 

bevat.’

De toetsing aan de vraag of met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid valt uit te 

sluiten dat een bestemming had kunnen worden gerealiseerd, moet dus niet alleen zijn gericht 

op de fysieke uitvoerbaarheid (zie bijvoorbeeld: AbRS 18 januari 2006 (nr. 200503134/1), maar 

zal gelet op deze uitspraak voortaan in het kader van de advisering en besluitvorming over 

planschade, ook een exceptieve toetsing van planregels moeten omvatten. 

Planschade na wederopbouwplan

In veel gemeenten is destijds gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op basis van de 

Wederopbouwwet (1950) wederopbouwplannen vast te stellen. Deze plannen hebben bij de 

inwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in 1965 de status van 

bestemmingsplan verkregen. In 1992 is de Wederopbouwwet komen te vervallen waarbij 

vanwege het ontbreken van overgangsrecht voor wederopbouwplannen de status van 

bestemmingsplan is komen te vervallen. In sommige gemeenten heeft het even geduurd 

voordat voor de desbetreffende gebieden een bestemmingsplan werd vastgesteld, waardoor 

voor deze gebieden tijdelijk geen planologisch regime van toepassing was, anders dan de 

voorschriften van stedenbouwkundige aard van de bouwverordening.

Op een dergelijke situatie heeft de uitspraak van de Afdeling van 28 september 2011 (nr. 

201100151/1/H2) betrekking. Omdat het voordien geldende wederopbouwplan de status van 

bestemmingsplan heeft verloren kon dit niet bij de planvergelijking worden betrokken. Dit had 

tot gevolg dat het in 1996 vastgestelde nieuwe bestemmingsplan voor de omgeving van het 

stadhuis te Nijmegen niet leidde tot een planologische verslechtering en werd een in 2007 

ingediende aanvraag om vergoeding van planschade afgewezen. De rechtbank en de Afdeling 

bevestigden dat deze afwijzing terecht is.

MILIEURECHT

Redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling: sloop woning

Zowel onder de Wet milieubeheer (artikel 8.8, lid 1, onder c ) als thans onder de Wabo (artikel 

2.14, lid 1, onder a, ten derde) moet het bevoegd gezag bij de beslissing op een milieuaanvraag 

de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen betrekken die van belang zijn met het oog op de 

bescherming van het milieu. Voor wat betreft de geluidsgevolgen van een inrichting is een 

terugkerende vraag of de voorgenomen sloop of de voorgenomen bouw van geluidgevoelige 

objecten moeten worden betrokken bij de besluitvorming. 

In een recente uitspraak (AbRS 5 oktober 2011, nr. 201007337) was de vraag aan de orde of 

het bevoegd gezag aan een vergunning voor een inrichting geluidsvoorschriften diende te 

verbinden ter bescherming van een nabij die inrichting gelegen woning. Deze woning was door 

de vergunninghouder aangekocht. De woning stond leeg en de vergunninghouder had 

aangegeven de woning niet langer te zullen (laten) gebruiken voor bewoning. Om die reden had 

het bevoegd gezag geen geluidvoorschriften ter bescherming van deze woning aan de 

vergunning verbonden. De Afdeling acht dat in dit geval niet juist. De woning behoorde niet tot 

de inrichting en uiteindelijk kwam in de procedure vast te staan dat geen sprake was van een 

bedrijfswoning maar van een burgerwoning. Een burgerwoning nabij een inrichting is in beginsel

geluidgevoelig. Dat zou anders kunnen zijn indien de sloop van de woning in de nabije 
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toekomst een redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling is op het moment van 

vergunningverlening. Die verwachting dient dan wel voldoende concreet te zijn. 

De Afdeling overweegt in deze zaak dat de mededeling van de vergunninghouder/eigenaar dat 

de woning niet zal worden verhuurd daarvoor in ieder geval onvoldoende is. De Afdeling had 

dat eerder ook al geoordeeld in een situatie waarin de gemeente eigenaar van woningen was 

die nog werden bewoond. De stelling van de gemeente dat de woningen zouden worden 

gesloopt, was een onvoldoende concrete omstandigheid, te meer daar er geen sloopaanvragen 

waren ingediend en de woningen nog waren verhuurd (AbRS 21 oktober 2009, nr. 200808865). 

Wel voldoende concreet was de omstandigheid dat een woning zou worden gesloopt, de 

woning inmiddels was verlaten door de bewoners, voor de woning een sloopvergunning was 

afgegeven en ter zitting was vermeld dat de sloopactiviteiten vermoedelijk binnen twee 

maanden zullen zijn afgerond (AbRS 18 november 2009 nr. 200808838).

NATUURBESCHERMINGSRECHT

Uitleg artikel 19kd Nbw 1998

Op 7 september 2011 (nr. 201003301/1/R2) heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan 

waarin een aantal principiële oordelen (en handreikingen) wordt gegeven omtrent art. 19kd 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998). Dit artikel is met de inwerkingtreding van de Crisis-

en Herstelwet aan de Nbw 1998 toegevoegd. 

In deze uitspraak is de weigering van een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Nbw 

1998, voor de uitbreiding van een varkenshouderij aan de orde. 

Art. 19kd Nbw 1998 regelt kort gezegd een salderingsmogelijkheid met betrekking tot stikstof op 

basis waarvan het bevoegde gezag bij de beoordeling van de Nbw 1998 vergunning niet de 

gevolgen van stikstof behoeft te betrekken als ten opzichte van de referentiedatum per saldo 

geen toename plaatsvindt op de voor stikstof gevoelige habitattypen van het betreffende Natura 

2000-gebied.

Tot deze uitspraak was nog niet geheel zeker in hoeverre sprake zou zijn van een 

vergunningplicht ingevolge art. 19d Nbw 1998, indien aan alle voorwaarden van art. 19 kd Nbw 

1998 is voldaan en stikstof het enige relevante aspect betreft. Uit de geschiedenis van de 

totstandkoming van art. 19kd Nbw 1998 zou namelijk kunnen worden afgeleid dat door de 

wetgever is beoogd om de vergunningplicht niet van toepassing te laten zijn op gevallen waarin 

ten opzichte van de referentiedatum per saldo geen toename plaatsvindt van de 

stikstofdepositie. In een tweetal voorzittersuitspraken ging de voorzitter er evenwel van uit dat 

nog altijd sprake is van een vergunningplicht (Vz. AbRS 22 juli 2010, nr. 201003331/2/R2 en 

Vz. AbRS 26 juli 2010, nr. 201003985/2/R2).

In de uitspraak van 7 september 2011 overweegt de Afdeling dat de kennelijke bedoeling van 

de wetgever om de vergunningplicht niet van toepassing te laten zijn, niet zijn weerslag heeft 

gevonden in de tekst van de bepaling. De tekst van de bepaling is volgens de Afdeling 

doorslaggevend. Daarbij acht de Afdeling het ook van belang dat het aannemen van een 

uitzondering op de vergunningplicht, tot rechtsonzekerheid kan leiden. Hiertoe wordt overwogen 

dat zonder voorafgaand onderzoek niet objectief kan worden vastgesteld of aan de 

toepassingsvoorwaarden van art. 19 kd Nbw 1998 is voldaan en geen Nbw 98-vergunning zou 

behoeven te worden aangevraagd. 
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De Afdeling komt dus tot het oordeel dat, ook indien aan de voorwaarden genoemd onder art. 

19kd Nbw 1998 onder a of b is voldaan, alsnóg een Nbw 1998-vergunning moet worden 

verleend.

In deze uitspraak is voorts de vraag aan de orde of de referentiedatum van 7 december 2004, 

die is opgenomen in art. 19kd lid 3, onder a en onder b Nbw 1998 in strijd is met art. 6, derde en 

vierde lid van de Habitatrichtlijn. Hierbij is in deze zaak van belang dat het gebied “Gelderse 

Poort” vóór 7 december 2004 is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. 

In dit kader verwijst de Afdeling naar haar uitspraak van 31 maart 2010 (nr. 200903784/1/R2), 

die betrekking heeft op art. 19 lid 3 onder d Nbw 1998 (bestaand gebruik) en waarin de Afdeling 

is ingegaan op de referentiedatum die is opgenomen in dit artikel (namelijk die van 1 oktober 

2005). 

Naar het oordeel van de Afdeling is de referentiedatum van 7 december 2004 niet in strijd met 

de Habitatrichtlijn voor zover het gaat om Vogelrichtlijngebieden die op of na deze datum zijn 

aangewezen en Habitatrichtlijngebieden. Bij de beoordeling of sprake is van significante 

gevolgen door stikstofdepositie mag bij deze Natura 2000-gebieden worden uitgegaan van de 

situatie waarvoor reeds toestemming is verleend op 7 december 2004. Hierbij overweegt de 

Afdeling dat onder het verlenen van toestemming (in gevallen als deze), de vergunning, de 

melding krachtens de Wm of de daaraan voorafgaande Hinderwet, moet worden verstaan.

Als sprake is van Vogelrichtlijngebieden die vóór 7 december 2004 zijn aangewezen dan zou bij 

habitattoets dienen te worden uitgegaan van de datum waarop de aanwijzing van het 

desbetreffende gebied van kracht is geworden, waarbij uiterlijk de datum 10 juni 1994 geldt (de 

datum waarop de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn is afgelopen).

Om die reden is de Afdeling van oordeel dat art. 19 kd geen correcte implementatie van de 

Vogel- en Habitatrichtlijn betreft. Gelet op het feit dat het gebied “Gelderse Poort” vóór 7 

december 2004 is aangewezen, dient het college van gedeputeerde staten, bij een nieuw te 

nemen besluit op bezwaar, art. 19 kd Nbw 1998 volledig buiten toepassing te laten. Het 

uitsluitend buiten toepassing laten van art. 19 kd lid 3 Nbw 1998 - met als gevolg dat een 

referentiedatum ontbreekt - is gelet op de systematiek van artikel 19kd Nbw 1998 niet mogelijk.

Vervolgens geeft de Afdeling een aantal aanwijzingen voor het nieuw te nemen besluit.

Gelet op de reikwijdte van art. 19d lid 1 van de Nbw 1998 opgenomen vergunningplicht zal bij 

de vergunningaanvraag bij de wijziging of uitbreiding van de onderhavige intensieve 

veehouderij, waarvoor nog niet eerder een dergelijke vergunning is verleend, niet alleen 

betrekking dienen te hebben op de wijziging of uitbreiding van het betreffende bedrijf maar op 

de exploitatie van het gehele bedrijf na uitbreiding of wijziging, aldus de Afdeling.

Dit betekent, naar het oordeel van de Afdeling in dit geval, dat voor de toepassing van art. 19f 

Nbw 1998 bij een vergunningaanvraag die ziet op de exploitatie van de gehele intensieve 

veehouderij, zoals die zal plaatsvinden na wijziging of uitbreiding daarvan, dient te worden 

bezien of op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten of de wijziging of 

uitbreiding afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante effecten 

heeft voor het betrokken gebied. Dergelijke effecten kunnen naar het oordeel van de Afdeling 

worden uitgesloten, voor zover het gaat om de ammoniakdepositie op de betrokken gebieden, 

als de wijziging of uitbreiding van de intensieve veehouderij niet leidt tot een verhoging van de 
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depositie ten opzichte van de vergunde situatie voordat het gebied op de lijst van gebieden van 

communautair belang werd geplaatst, dan wel voordat een aanwijzing als speciale 

beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn van kracht werd. Die vergunde situatie kan 

worden ontleend aan hetgeen is vergund krachtens de Wm of is vergund krachtens de daaraan 

voorafgaande Hinderwet. In deze gevallen verplicht artikel 19f Nbw 1998 niet tot het maken van 

een passende beoordeling.

Tot slot wijst de Afdeling op haar uitspraak van 29 juni 2011(nr. 200908730/1/R2) waarin het 

intrekken van een milieuvergunning van een agrarisch bedrijf ten behoeve van een ander 

agrarisch bedrijf onder omstandigheden als een mitigerende maatregel kan worden aangemerkt 

(zie onze nieuwsbrief van juni 2011, nr. 71).

  

OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID

Handelen zonder vergunning niet onrechtmatig indien met voldoende mate van zekerheid 

is te verwachten dat vergunning zal worden verleend

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 2 september 2011 (LJN: BQ5099) geoordeeld dat het 

handelen zonder vergunning niet onrechtmatig is, in het geval dat met voldoende mate van 

zekerheid is te verwachten dat nadien nog een vergunning zal worden verleend. 

Omrin, een afvalverwerkingsbedrijf, heeft plannen om een verbrandingsinstallatie 

(“ReststoffenEnergieCentrale”) op te richten. Hiertoe heeft het college van GS van Friesland in 

2008 een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer (oud) voor het oprichten van 

een verbrandingsinstallatie (“ReststoffenEnergieCentrale”) verleend. Tevens is door het college 

van B&W bouwvergunning met vrijstelling verleend. De “Stichting Afvaloven nee” heeft 

bezwaren tegen de verbrandingsinstallatie. Na aanvang van de bouwwerkzaamheden heeft de 

AbRS de door GS verleende milieuvergunning vernietigd. Desondanks heeft Omrin de 

bouwwerkzaamheden voortgezet. De Stichting heeft hierop - naast een verzoek om 

handhavend optreden aan het college van GS - een vordering tot beëindiging van de 

bouwwerkzaamheden aan de verbrandingsinstallatie ingesteld bij de civiele rechter met als 

grondslag dat het oprichten van de verbrandingsinstallatie zonder milieuvergunning 

onrechtmatig jegens haar zou zijn.

De Hoge Raad oordeelt dat het oprichten van een Wm-vergunningplichtige inrichting zonder 

vergunning in beginsel onrechtmatig is jegens degenen die aan het vergunningvereiste 

bescherming ontlenen. Echter, zoals ook beslist in HR 3 november 2000 (LJN: AA8108) is bij 

een vergunningvereiste zoals in de onderhavige zaak aan de orde het handelen zonder 

vergunning niet onrechtmatig indien nadien een vergunning wordt verleend waarin het concrete 

handelen van betrokkene wordt toegestaan. In het geval dat met voldoende mate van zekerheid 

is te verwachten dat een vergunning zal worden verleend waarbij het betrokken handelen zal 

worden toegestaan, kan ervan worden uitgegaan dat dit handelen in dit opzicht geoorloofd is. In 

dat geval is er volgens de Hoge Raad geen grond om het betrokken handelen als onrechtmatig 

te oordelen enkel omdat de daarvoor vereiste vergunning ontbreekt.

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 
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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).

© 2011 KienhuisHoving N.V

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.
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