
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 74
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.

Onze praktijkgroep wenst u een goede jaarwisseling toe!

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Studiemiddag Bestuursrecht

Algemeen bestuursrecht

- Procesbelang bestuursorgaan bij proceskostenveroordeling en betaling griffierecht

- Artikel 1.4 Crisis- en herstelwet niet in strijd met het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie

- Toepassing artikel 1.5 Crisis- en herstelwet

Ruimtelijk bestuursrecht

- Wijziging Regeling omgevingsrecht (Mor)

- Toetsing bouwaanvraag aan provinciale verordening

- Reactieve aanwijzing Vlagtwedde

- Relativiteit en artikel 38a Monumentenwet 1988

- Omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan

- Handhavend optreden tegen coniferenhaag op grond van artikel 7b Woningwet mogelijk?

- Huurobjecten en planschade

Natuurbeschermingsrecht

- Inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg"
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STUDIEMIDDAG BESTUURSRECHT

Onze jaarlijkse studiemiddag zal (anders dan in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd) 

plaatsvinden in mei/juni 2012. De exacte datum was op het moment van het uitgaan van deze 

nieuwsbrief nog niet bekend.

Meer informatie over het programma van de studiemiddag, alsmede het aanmeldingsformulier 

treft u aan in onze volgende nieuwsbrief.

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Procesbelang bestuursorgaan bij proceskostenveroordeling en betaling griffierecht

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestond voor een bestuursorgaan onvoldoende 

procesbelang bij het instellen van hoger beroep, indien het belang uitsluitend nog bestond  uit 

het ongedaan maken, dan wel het in hoogte doen aanpassen, van een door de rechtbank ten 

laste van dat bestuursorgaan uitgesproken proceskostenveroordeling ten aanzien van de 

kosten van beroep, bezwaar of administratief beroep of uit het ongedaan maken van een last tot 

betaling van griffierecht (zie bijvoorbeeld: AbRS 15 april 2009, nr. 200804988/1). De Afdeling 

week hiermee af van de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep. 

Met de uitspraak van de Afdeling van 7 december 2011 (nr. 201102936/1/H2) is daarin 

verandering gekomen.

De Afdeling oordeelt in deze uitspraak namelijk, dat zij thans gelet op het belang van de 

rechtseenheid in het bestuursrecht in navolging van rechtspraak van de Hoge Raad en de 

Centrale Raad van Beroep van oordeel is dat een bestuursorgaan belang heeft bij een door 

hem ingesteld hoger beroep, ook indien dat beroep uitsluitend bestaat uit het ongedaan maken 

of in hoogte doen aanpassen van een door de rechtbank ten laste van het bestuursorgaan 

uitgesproken veroordeling in de kosten van beroep, bezwaar of administratief beroep of het 

ongedaan maken van een last tot betaling van griffierecht. Hierbij merkt de Afdeling nog op dat 

in een dergelijk geval niet in het oordeel van de rechtbank over het geschil mag worden 

getreden. Dat betekent dat een dergelijk hoger beroep wordt beoordeeld uitgaande van de 

overwegingen van de rechtbank.

Artikel 1.4 Crisis- en herstelwet niet in strijd met het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie

In onze nieuwsbrief van augustus 2011 (nr. 72) is de uitspraak AbRS 29 juli 2011 (nr. 

201011757/14/R1) behandeld waarin het verzet van de gemeente Kerkrade tegen de niet-

ontvankelijkverklaring in het beroep tegen een provinciaal inpassingsplan ongegrond is 

verklaard in verband met artikel 1.4 Crisis- en herstel (Chw). 

De uitspraak AbRS 7 december 2011 (nr. 201107071/1/H1) kan gezien worden als een vervolg 

op de uitspraak van 29 juli 2011. In deze uitspraak ging het om een Chw-vergunning voor een 

offshore windturbine die door de minister van Verkeer en Waterstaat - de centrale overheid dus 

- is verleend. De raad, het college en de gemeente Den Haag zijn in beroep gedaan tegen 

uitspraak van de rechtbank dat zij niet-ontvankelijk zijn. De Afdeling heeft hun beroep 

ongegrond verklaard. Met vergelijkbare overwegingen als in de uitspraak van 29 juli 2011 heeft 

de Afdeling het beroep dat artikel 1.4 Chw in strijd is met het EVRM en het Europees Handvest 

inzake lokale autonomie verworpen. Ten aanzien van een beroep op het Verdrag van Aarhus 

beperkt de Afdeling zich - onder verwijzing naar de uitspraak van 29 juli 2011 - tot de 

overweging dat toezicht op de naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit het Europese 
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recht, niet hoeft te geschieden door de bestuursrechter. De effectieve rechtsbescherming is 

gewaarborgd omdat de burgerlijke rechter gebonden is aan de beslissing van de rechtbank 

Rotterdam (sector bestuursrecht) dat uitsluitend een vordering bij de burgerlijke rechter kan 

worden ingesteld, aldus de Afdeling. Nieuw ten opzichte van de uitspraak van 29 juli 2011 is dat 

de gemeente Den Haag een beroep doet op het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. De Afdeling laat in het midden of de gemeente een beroep kan doen op het 

Handvest. Op vergelijkbare wijze als bij de overwegingen inzake het Verdrag van Aarhus is 

overwogen dat de weg naar de burgerlijke rechter volstaat.

Toepassing artikel 1.5 Crisis- en herstelwet

Op grond van artikel 1.5 Crisis- en herstelwet (Chw) kan een bestreden besluit ondanks de 

schending van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel in 

stand worden gelaten. Voorwaarde is dat aannemelijk is dat belanghebbenden daardoor niet 

zijn benadeeld.

AbRS 30 november 2011 (nr. 201011713/1/R3) biedt een voorbeeld van een situatie waarin 

artikel 1.5 Chw wordt toegepast (vgl. ook AbRS 13 juli 2011, nr. 201008514/1/M3). Het gaat in 

deze uitspraak om een bestemmingsplanprocedure. Appellanten hebben in deze procedure 

aangevoerd dat ten onrechte niets over de financiële uitvoerbaarheid in de plantoelichting is 

opgenomen.

De Afdeling stelt vast dat in de plantoelichting inderdaad geen inzicht is geboden in de 

financiële uitvoerbaarheid van het plan. Gelet hierop is sprake van strijd met artikel 3.1.6 lid 1 

onder f Bro. Vervolgens ziet de Afdeling echter aanleiding deze schending met toepassing van 

artikel 1.5 Chw te passeren. Hiertoe wordt overwogen dat aannemelijk is dat belanghebbenden 

door de schending van artikel 3.1.6 lid 1 onder f Bro niet zijn benadeeld. Hierbij wordt betrokken 

dat het college van B&W in zijn Reactienota zienswijzen alsnog inhoudelijk op de financiële 

uitvoerbaarheid van het plan en de hierop betrekking hebbende zienswijze is ingegaan. Ten 

aanzien van de mogelijke benadeling van andere belanghebbenden wordt overwogen dat het 

voor een ieder mogelijk was vorenbedoelde schending in een zienswijze aan de orde te stellen. 

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Wijziging Regeling omgevingsrecht (Mor)

Per 1 januari 2012 treden enkele wijzigingen van de Mor in werking (Stc. 2011, nr. 19329). De 

wijzigingen zijn tweeledig van aard.

In de eerste plaats is de aanwijzing van de Nederlandse informatiedocumenten over beste 

beschikbare technieken (BBT-documenten) geactualiseerd door aanpassing van tabel 2 van 

bijlage 1 bij de Mor. 

In de tweede plaats zijn enkele indieningsvereisten gewijzigd. Het gaat hierbij om 

indieningsvereisten voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor activiteiten met 

betrekking tot een beschermd monument. Voorts betreft het indieningsvereisten voor een 

aanvraag om een omgevingsvergunning die mede betrekking heeft op handelingen als bedoeld 

in de Flora- en faunawet. Achtergrond van de wijzigingen is het aanbrengen van 

verduidelijkingen en het herstel van gebreken.
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Toetsing bouwaanvraag aan provinciale verordening

Op grond van artikel 4.1 lid 3 Wro kan een provinciale verordening regels bevatten die de 

burger rechtstreeks binden. Srijd met deze regels vormt op grond van artikel 2.10 lid 1 sub c 

Wabo (en voorheen - zoals in deze uitspraak aan de orde - op  grond van artikel 44 lid 1 aanhef 

en onder f Woningwet) een weigeringsgrond voor de verlening van een omgevingsvergunning.

In AbRS 2 november 2011 (nr. 201103317/1/H4) was de situatie aan de orde dat ten tijde van 

de aanvraag om bouwvergunning de provinciale verordening- die regels als bedoeld in artikel 

4.1 lid 3 Wro bevatte - nog niet gold, maar ten tijde van de beslissing op de aanvraag wel. 

Vraag was dan ook aan welk recht ten tijde van de beslissing op de aanvraag moest worden 

getoetst.

De Afdeling oordeelt in lijn met haar jurisprudentie over de toetsing van een bouwplan aan een 

bestemmingsplan, in het geval ten tijde van het nemen van het besluit een ander 

bestemmingsplan geldt dat ten tijde van de aanvraag (bv. AbRS 6 februari 2002, nr. 

200005090/1). Overwogen wordt dat bij het nemen van een besluit over de aanvraag om een 

bouwvergunning en een besluit op bezwaar, in beginsel het recht zoals dat op dat moment geldt 

moet worden toegepast (ex nunc). Bij wijze van uitzondering moet het college van B&W, 

wanneer bij het nemen van het besluit een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1 

Wro geldt, maar ten tijde van de aanvraag nog niet, het recht toepassen zoals dat gold ten tijde 

van het indienen van de aanvraag. Als voorwaarde stelt de Afdeling dat op het moment van het 

indienen van de aanvraag geen voorbereidingsbesluit in werking was.

De door de Afdeling geformuleerde uitzondering heeft appellant in deze zaak overigens niet 

gebaat, want vòòr het indienen van de aanvraag is krachtens artikel 4.1 lid 5 Wro een 

voorbereidingsbesluit met betrekking tot de provinciale verordening in werking getreden. Gelet 

hierop heeft het college van B&W volgens de Afdeling terecht aan de provinciale verordening 

getoetst en niet aan het recht zoals dat ten tijde van de aanvraag gold.

Reactieve aanwijzing Vlagtwedde

Op 26 oktober 2011 (nr. 200909916/1/R1) is een belangrijke uitspraak verschenen met 

betrekking tot een reactieve aanwijzing (art. 3.8 lid 6 Wro). Deze uitspraak bevat een aantal 

interessante overwegingen die deels ook al in andere uitspraken aan de orde zijn gekomen. Op 

die overwegingen wordt op deze plaats niet ingegaan. Hierna komt uitsluitend de in de 

uitspraak aan de orde zijnde vraag aan de orde of een bestemmingsplan een 

wijzigingsbevoegdheid kan bevatten waarbij het gebruik van die bevoegdheid door het college 

van B&W afhankelijk wordt gesteld van voorgaande ontheffing door Gedeputeerde Staten 

(verder: GS).

Waar ging het om? In de Provinciale Verordening van de gemeente Groningen (verder: de 

Verordening) zijn regels opgenomen waarin - kort gezegd - wordt bepaald dat een 

bestemmingsplan niet mag voorzien in uitbreiding van de oppervlakte van de bestaande 

stalvloer ten behoeve van intensieve veehouderij en dat een bestemmingsplan niet mag 

voorzien in nieuwe agrarische bouwpercelen. Ten aanzien van beide bepalingen is in de 

Verordening de mogelijkheid opgenomen hiervan ontheffing te verlenen indien aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan. 

De gemeente Vlagtwedde heeft een bestemmingsplan vastgesteld waarin (onder meer) een 

ontheffingsbevoegdheid voor het college van B&W is opgenomen voor uitbreiding van de 

oppervlakte van de bestaande stalvloer ten behoeve van intensieve veehouderijen. Voorts is in 
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het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee een nieuw bouwperceel 

ten behoeve van in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering kan worden 

toegevoegd. Er worden derhalve in het bestemmingsplan mogelijkheden geboden die in strijd 

zijn met de Verordening en alleen met een ontheffing van GS zouden kunnen worden 

toegestaan. De reactieve aanwijzing ziet onder meer op deze bepalingen.

GS heeft in de aanwijzing aangegeven dat het door de gemeenteraad beoogde doel uitsluitend 

kan worden bereikt door in het plan te voorzien in wijzigingsbevoegdheden, waarbij de 

toepassing daarvan afhankelijk is van een ontheffing van GS als bedoeld in de Verordening. De 

Afdeling overweegt in dit verband in de eerste plaats dat de eis van het verkrijgen van 

ontheffing van GS niet is geformuleerd als opdracht aan de gemeenteraad om als 

toepassingsvoorwaarde in een bestemmingsplan te worden opgenomen. 

GS heeft voorts gesteld dat de eis van het verkrijgen van ontheffing door GS direct uit de 

provinciale verordening voortvloeit. In dit verband wordt gewezen op art. 4.2 van de 

Verordening waarin wordt vermeld dat de bepalingen van hoofdstuk 4 van de Verordening over 

bestemmingsplannen bedoeld in artikel 3.1 van de Wro van overeenkomstige toepassing zijn op 

wijzigings- of uitwerkingsplannen bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a en b Wro.

De Afdeling overweegt in dit verband dat een redelijke uitleg van artikel 4.1 lid 1 Wro met zich 

meebrengt, dat de regels uit de provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 Wro die 

betrekking hebben op de inhoud van een bestemmingsplan, ook betrekking hebben op de 

inhoud van een wijzigingsplan. Vervolgens wordt echter overwogen dat het voorgaande niet 

met zich meebrengt dat direct uit hoofde van de Verordening een voorwaarde voor de 

toepassingsbevoegdheid in een bestemmingsplan kan gelden. Een dergelijke 

toepassingsvoorwaarde is volgens de Afdeling geen regel omtrent de inhoud van een 

bestemmingsplan en dus ook niet van een wijzigingsplan. De Afdeling neemt hierbij nog in 

aanmerking dat een andere uitleg in strijd is met het stelsel van de Wro. Met het bestaan van 

een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan mag de aanvaardbaarheid van de nieuwe 

bestemming - indien wordt voldaan aan de wijzigingsvoorwaarden - in beginsel als een gegeven 

worden beschouwd. Hiermee zou het vereiste van een voorgaande ontheffing van GS bij 

toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet in overeenstemming zijn. 

GS heeft zich vervolgens nog op het standpunt gesteld dat de eis van het verkrijgen van 

ontheffing bedoeld is om als regel voor toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in een 

bestemmingsplan te worden opgenomen. Ook daar  gaat de Afdeling niet in mee. Overwogen 

wordt dat regels als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 Wro niet kunnen strekken tot het verplichten tot 

vaststelling van planregels waartoe de gemeenteraad zelf niet bevoegd is. In dit verband is van 

belang dat artikel 3.6 lid 1 onder a Wro uitsluitend ziet op toedeling van 

wijzigingsbevoegdheden aan het college van B&W.

Gelet op het voorgaande komt de Afdeling tot de eindconclusie dat het niet past in het stelsel 

van de Wro dat een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid bevat waarbij het gebruik van 

die bevoegdheid door het college van B&W afhankelijk wordt gesteld van voorafgaande 

ontheffing door GS.



Relativiteit en artikel 38a Monumentenwet 1988

Eerder behandelden wij in deze nieuwsbrief al verschillende uitspraken die betrekking hebben 

op het relativiteitsvereiste zoals dat is opgenomen in artikel 1.9 Crisis- en herstelwet. Dit keer 

wordt een uitspraak besproken (AbRS 30 november 2011, nr. 201012799/1/R2) waarin 38a 

Monumentenwet 1988 in relatie tot relativiteit aan de orde is.

Het in deze uitspraak aan de orde zijnde bestemmingsplan ziet op de bouw van 25 woningen. 

Appellant heeft (onder meer) aangevoerd dat onvoldoende inzichtelijk is of de raad voldoende 

rekening heeft gehouden met eventuele archeologische waarden, nu de uitkomsten van het 

aanvullend archeologische onderzoek onbekend zijn. 

Ingevolge artikel 38a Monumentenwet 1988 houdt de gemeenteraad bij de vaststelling van een 

bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen grond, rekening met de in 

de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten.

De Afdeling is van oordeel dat artikel 38a Monumentenwet 1988 met name strekt tot het 

behoud van monumenten van archeologie. Voor appellant gaat het echter om het belang dat hij 

gevrijwaard blijft van de aantasting van zijn woon- en leefklimaat en meer in het algemeen om 

het belang van het behoud van zijn woonomgeving. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat 

artikel 38a Monumentenwet 1988 niet strekt tot bescherming van de belangen waarvoor 

appellant in deze procedure bescherming zoekt. Deze beroepsgrond strandt dan ook  op het 

relativiteitsvereiste. 

Omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan

In de uitspraak AbRS 26 oktober 2011 (nr. 201103159/1/H1) heeft het college van 

burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een 

bouwmarkt en tuincentrum tot een zogenoemde Plan-it bouwmarkt met drive-in. De 

omgevingsvergunning is - aangezien het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan -

verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1, aanhef en onderdeel a, onder 2, Wabo jo artikel 

4, aanhef, en lid 1, onderdeel a, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) (beter 

bekend als de “kruimelgevallenlijst” onder het oude recht). 

In deze uitspraak was onder meer de vraag aan de orde of de drive-in kan worden aangemerkt 

als een bijbehorend bouwwerk binnen de bebouwde kom, als bedoeld in artikel 4, aanhef, en lid 

1, onderdeel a, van bijlage II van het Bor.

In artikel 1 van bijlage II Bor is de volgende definitie van een bijbehorend bouwwerk 

opgenomen: “uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde 

perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of 

ander bouwwerk, met een dak”.

Volgens de Afdeling kan de drive-in bij de bouwmarkt aangemerkt worden als bijbehorend 

bouwwerk nu deze in planologisch opzicht gerelateerd is aan het gebruik van het hoofdgebouw 

als bouwmarkt, en derhalve functioneel met dat hoofdgebouw is verbonden. Het moge duidelijk 

zijn dat bijbehorende bouwwerken dus ook bij andere hoofdgebouwen dan woningen toegepast 

kunnen worden. 

Verder is van belang dat de Afdeling in deze uitspraak duidelijk maakt dat met de tekst “een 

bijbehorend bouwwerk” in artikel 4, aanhef, en lid 1, onderdeel a, van bijlage II Bor niet bedoeld 

is aan te geven dat de toepassing van deze bepaling beperkt is tot één bijbehorend bouwwerk 
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per perceel of aanvraag om een omgevingsvergunning. Er kunnen derhalve meerdere 

bijbehorende bouwwerken met toepassing van art. 4 bijlage II Bor worden vergund.

Voorts overweegt de Afdeling dat de toepassing van artikel 4 van bijlage II Bor niet is beperkt 

tot planologisch ondergeschikte gevallen. De Afdeling sluit hiermee aan bij eerdere 

jurisprudentie op grond van de WRO (oud) waarin een vergelijkbare regeling was opgenomen 

(art. 19 lid 3 WRO jo art. 20 Bro).

Ten slotte geeft de Afdeling uitleg aan de term “gebruik” in artikel 2.1 lid 1, onderdeel c, Wabo. 

Het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in die bepaling moet volgens de Afdeling 

in ruime zin worden uitgelegd. Dat betekent dat het begrip ”gebruik” niet alleen betrekking heeft 

op het gebruik van gronden of bouwwerken, maar ook op het bouwen en slopen van 

bouwwerken. De Afdeling vindt steun voor deze uitleg in onder meer de wetsgeschiedenis met 

betrekking tot de Invoeringswet Wabo (TK 2008/09, 31 953, nr. 3, p. 46-47).

Handhavend optreden tegen coniferenhaag op grond 7b Woningwet mogelijk?

In AbRS 2 november 2011 (nr. 201100972/1/H1) was een verzoek om handhaving ten aanzien 

van een coniferenhaag aan de orde. Dit verzoek was gebaseerd op artikel 7b lid 2 aanhef en 

onder b Woningwet in samenhang met artikel 5.1.1 lid 2 aanhef en onder e van de van 

toepassing zijnde Bouwverordening. Deze uitspraak bevat enkele interessante overwegingen 

over de vraag of het onbebouwde deel van een tuin kan worden aangemerkt als een open erf of 

terrein alsmede over de vraag wanneer sprake is van hinder als bedoeld in genoemde bepaling 

uit de Bouwverordening. 

In artikel 7b lid 2 aanhef en onder b Woningwet wordt bepaald dat  het verboden is om een 

open terrein te gebruiken of te laten gebruiken anders dan in overeenstemming met de op dat 

gebruik van toepassing zijnde voorschriften als bedoeld in artikel 8 lid 2 onderdeel b 

Woningwet. In laatst genoemd artikel wordt bepaald dat de Bouwverordening voorschriften 

bevat omtrent het gebruik van open erven en terreinen en de staat waarin deze zich moeten 

bevinden. Ingevolge artikel 5.1.1 lid 2 aanhef en onder e Bouwverordening van de van 

toepassing zijnde Bouwverordening mogen open erven en terreinen ten gevolge van de 

aanwezigheid van begroeiing geen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid, noch nadeel 

voor de gezondheid van of hinder voor de gebruikers of anderen. 

Verzoeker om handhaving heeft gesteld dat hij door de aanwezigheid van de coniferenhaag 

hinder als bedoeld in artikel 5.1.1 lid 2 aanhef en onder e Bouwverordening ondervindt, in de 

vorm van verminderde lichtinval. De coniferenhaag is gelegen op een afstand van ongeveer 

anderhalve meter van de achterzijde van zijn woning. Het verzoek om handhaving is door het 

college afgewezen. Ook het hiertegen gemaakte  bezwaar is ongegrond verklaard. De 

rechtbank heeft vervolgens het beroep gegrond verklaard. 

Ten aanzien van de vraag of een tuin kan worden aangemerkt als een open erf of terrein als 

bedoeld in artikel 5.1.1 van de Bouwverordening is de Afdeling van oordeel dat de rechtbank 

terecht heeft overwogen dat aan het begrip ”open” de betekenis van ”onbebouwd” moet worden 

toegekend. De wijze van gebruik van het onbebouwde deel van de tuin valt dan ook binnen het 

toepassingsbereik van deze bepaling. 

De Afdeling gaat voorts in op de vraag wanneer sprake is van hinder als bedoeld in artikel 5.1.1 

Bouwverordening. Hiervan is slechts sprake indien ten gevolge van de aanwezigheid van 

begroeiing op een open erf of terrein voor gebruikers ervan of anderen naar objectieve 

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34761C1A1C0713161B0E121805021E610F74157A6763777E6F197D017D0B0B0C090C01691C2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-3.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAlle%26verj%3d2008-2009%26dosnr%3d31953%26kmr%3dTweedeKamerderStatenGeneraal%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26par%3dKamerstuk%26dst%3dOnopgemaakt%257cOpgemaakt%257cOpgemaakt%2bna%2bonopgemaakt%26isp%3dtrue%26pnr%3d2%26rpp%3d10%26_page%3d3%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=22&sorttype=1&sortorder=4
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34761C1A1C0713161B0E121805021E610F74157A6763777E6F197D017D0B0B0C090C01691C2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201100972/1/H1&verdict_id=1s9ens%2FWLEI%3D


maatstaven gemeten hinder optreedt. De Afdeling geeft vervolgens aan wanneer in een geval 

als het onderhavige sprake zou kunnen zijn van een dergelijke situatie. De Afdeling overweegt 

in dit verband dat hiervan sprake zou kunnen zijn indien de aanwezigheid van de coniferenhaag 

zou leiden tot een met publiekrechtelijke voorschriften inzake daglichttoetreding strijdige situatie 

ter plaatse van het perceel van diegenen die om handhaving verzoeken. In dit geval was 

hiervan  volgens de Afdeling geen sprake. 

Huurobjecten en planschade

In artikel 6.1 Wro wordt de gemeentelijke planschadeaansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot 

schade in de vorm van inkomensvermindering dan wel een vermindering van de waarde van 

een onroerende zaak. In haar uitspraak van 23 november 2011 (nr. 201104987/1/H2) heeft de 

Afdeling, zonder overigens expliciet naar de aanhef van artikel 6.1 te verwijzen, vastgesteld dat 

alleen een eigenaar en dus niet een huurder van een woning rechtstreeks in zijn belang kan 

worden getroffen door een waardedaling van de woning als gevolg van een planologische 

verandering. In het voormalige artikel 49 WRO (oud) kwam de bovengenoemde restrictie niet 

voor en onder het regime van dat artikel is daarom incidenteel ook aan huurders wel een 

planschadevergoeding toegekend. 

Een verhuurder kan als gevolg van een planologische mutatie wel planschade lijden, maar dan 

zal hij aannemelijk moeten maken dat door de planologische wijziging minder huuropbrengsten 

worden gegenereerd of dat daardoor leegstand ontstaat, welk criterium is geformuleerd in 

AbRS 9 april 2003 (nr. 200202645/1). In dit verband is voorts interessant de Afdelingsuitspraak 

van 30 juni 2010 (nr. 200907504/1/H2). Daarin werd onderscheid gemaakt tussen een 

bedrijfsmatige exploitatie van huurobjecten met marktconforme huurprijzen en verhuur tegen 

niet-marktconforme huurprijzen aan familieleden en kennissen. In het laatste geval geldt het 

genoemde criterium niet.  

NATUURBESCHERMINGSRECHT

Inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg"

In een uitspraak  van de Afdeling van 7 december 2011 (nr. 201011757)  is een beroep tegen 

een provinciaal inpassingsplan aan de orde dat betrekking heeft op de aanleg van de Buitenring 

Parkstad Limburg (verder: BPL). Betoogd wordt (onder meer) dat niet is zeker gesteld dat de 

natuurlijke kenmerken van de betreffende Natura 2000-gebieden met de aanleg van de 

buitenring niet worden aangetast aangezien in beide gebieden de kritische depositiewaarde al 

in ruime mate wordt overschreden.

Provinciale staten brengen naar voren dat, alhoewel de uitvoering van de BPL een toename 

van stikstofdepositie met zich brengt, deze toename wegvalt ten opzichte van de autonome 

situatie, die leidt tot een afname die groter is dan de te verwachten toename. In dit kader wordt 

verwezen naar de uitspraak van de Afdeling van 6 juli 2011 (nr. 201009980/1/M2, inzake 

Tracébesluit A4). 

De Afdeling is van oordeel dat op grond van de haar bekende gegevens niet kan worden 

geconcludeerd dat de zekerheid bestaat dat het inpassingsplan de natuurlijke kenmerken van 

de betreffende Natura 2000-gebieden niet zal aantasten. Daarbij neemt de Afdeling in 

aanmerking dat de kritische depositiewaarden van de voor stikstof gevoelige habitattypen in 

ruime mate worden overschreden. Daarbij is van belang dat voor de gevoelige habitattypen in 

de betreffende ontwerpbesluiten verbeterdoelstellingen zijn opgenomen. Naar het oordeel van 

de Afdeling is niet inzichtelijk gemaakt welke gevolgen de toename van de stikstofdepositie ten 
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gevolge van de BPL zal hebben voor het behalen van deze verbeterdoelstellingen. Daarbij 

wordt voorts in aanmerking genomen dat het inpassingsplan volgens het deskundigenbericht 

een forse verkeersaantrekkende werking zal hebben.

Het betoog van provinciale staten dat de autonome ontwikkeling een afname laat zien die groter 

is dan de toename ten gevolge van de BPL leidt, daargelaten de vraag naar de zekerheid van 

de mate van die afname in de komende jaren, niet tot een ander oordeel. Nu de effecten van de 

toename van de stikstofdepositie ten gevolge van de BPL in relatie tot het behalen van de 

verbeterdoelstellingen voor de voor stikstof gevoelige habitattypen niet inzichtelijk zijn gemaakt, 

is niet duidelijk in hoeverre de BPL het behalen van deze verbeterdoelstellingen zal vertragen 

dan wel aan het behalen daarvan in de weg zal staan.

Voorts overweegt de Afdeling met betrekking tot de eerder genoemde uitspraak van 6 juli 2011 

(tracebesluit A4) dat deze uitspraak betrekking heeft op een situatie waarbij de voorziene weg 

op ongeveer 14 km van het desbetreffende Natura 2000-gebied is gelegen. Nu het een 

indirecte en beperkte toename betrof kon in dat geval worden geoordeeld dat significante 

effecten op het desbetreffende Natura 2000-gebied waren uitgesloten. Uit voornoemde 

uitspraak kan niet worden afgeleid dat in iedere situatie waarin sprake zou zijn van een 

autonome afname van de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied die groter is dan de 

toename ten gevolge van een bepaald plan of project, zonder meer kan worden geoordeeld dat 

geen sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van dat gebied. 

In het onderhavige geval acht de Afdeling ook van belang dat na de afname van de 

stikstofdepositie in de autonome ontwikkeling de kritische depositiewaarden van de voor stikstof 

gevoelige habitattypen bij de ingebruikname van de weg toch nog in ruime mate zullen worden 

overschreden. Ook doorkruist de BPL de betreffende Natura 2000-gebieden en staat vast dat 

de BPL een forse verkeersaantrekkende werking zal hebben.

Tot slot hebben provinciale staten gewezen op de beëindiging van de bedrijfsvoering van de 

manege en de maatregelen die in de Natura 2000-gebieden zullen worden uitgevoerd om de 

effecten van stikstofdepositie op de gebieden te verminderen. In reactie hierop overweegt de 

Afdeling dat provinciale staten slechts in algemene zin hebben verwezen naar maatregelen die 

zullen worden opgenomen in het beheerplan. Onvoldoende duidelijk is in hoeverre met deze 

maatregelen de gevolgen van de stikstofdepositie ten gevolge van de BPL kunnen worden 

gemitigeerd. Ook dit betoog van provinciale staten leidt niet tot een ander oordeel.

Het lijkt er dus op dat de redeneerlijn die kon worden afgeleid uit de A-4 uitspraak wordt 

genuanceerd. Per situatie wordt bezien of een autonome afname van stikstofdepositie die 

groter is dan de toename van een plan of project, leidt tot het oordeel dat geen sprake is van 

een aantasting van de natuurlijke kenmerken van dat gebied.
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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 
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