
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 83
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. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsbrief, neemt u dan 

contact op met mr. Wouter van de Wetering (wouter.vandewetering@kienhuishoving.nl) of mr. 

Joyce Scheltens-Fokke (joyce.scheltens@kienhuishoving.nl). 

Verder met KienhuisHoving

Voor meer informatie over de praktijkgroep Bestuursrecht alsmede de overige specialismen die 

KienhuisHoving u te bieden heeft verwijzen wij u graag naar onze recent geheel vernieuwde 

website: www.kienhuishoving.nl. 

Meer informatie over de binnen de praktijkgroep Bestuursrecht werkzame specialisten en hun 

aandachtsgebieden vindt u hier: http://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/bestuursrecht/.

Voor de eerder verschenen nieuwsbrieven klik hier: http://www.kienhuishoving.nl/nl/verder-met-

kienhuishoving/nieuwsbrieven/

  
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Algemeen bestuursrecht
- Verjaring bevoegdheid tot invordering 
Ruimtelijk bestuursrecht
- Planregel waarin bouwen bouwwerk als bedoeld in art. 2 van bijlage II Bor wordt uitgesloten 

in strijd met Bor
- Splitsing bouwplan in omgevingsvergunningplichtig en niet- omgevingsvergunningplichtig 

deel
- Jurisprudentie inzake tijdelijke ontheffingen ook van toepassing bij tijdelijke 

omgevingsvergunningen
- Uitleg begrip ”hetzelfde perceel” in Bijlage II bij het Bor
- Hoogspanningslijnen
Planschade
- Planschade en flexbepalingen bij planvergelijking 
Natuurbeschermingsrecht
- Afdeling zet streep door Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen en 

Beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen Overijssel  
Projectontwikkeling
- Kredietcrisis is bij projectontwikkeling geen onvoorziene omstandigheid
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ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Verjaring bevoegdheid tot invordering 
Alvorens het bestuursorgaan tot invordering van verbeurde dwangsommen kan overgaan, dient 
het een invorderingsbeschikking te nemen. De bevoegdheid tot het nemen van een 
invorderingsbeschikking verjaart door verloop van een jaar na de dag waarop de dwangsom is 
verbeurd (artikel 5:35 Awb).

In de zaak die leidde tot uitspraak van de Afdeling van 19 juni 2013 (nr. 201205948/1/A4) had 
het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland aan de overtreder schriftelijk 
medegedeeld dat tijdens de behandeling van het bezwaarschrift niet overgegaan werd tot 
inning van verbeurde dwangsommen. Het nemen van de invorderingsbeschikking werd 
uitgesteld tot de beslissing op bezwaar. 

De Afdeling is van oordeel dat deze mededeling van het college slechts inhield dat vooralsnog 
niet met een invorderingsbeschikking, de invorderingsprocedure krachtens afdeling 4.4.4 van 
de Awb zou starten voor het afdwingen van de betaling van de verschuldigde dwangsom. Deze 
mededeling hield niet in dat het college krachtens artikel 4:94 Awb uitstel van betaling 
verleende. In het laatste geval zou ingevolge artikel 4:94 lid 2 en artikel 4:111 Awb van 
rechtswege ook de in artikel 5:35 Awb neergelegde verjaringstermijn voor het nemen van een 
invorderingsbeschikking zijn verlengd met de termijn waarvoor uitstel van betaling was 
verleend. Nu een dergelijk uitstel niet was verleend, is de geldende verjaringstermijn van een 
jaar verlopen en is door het nemen van een invorderingbeschikking in strijd met de wet 
gehandeld.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Planregel waarin bouwen bouwwerk als bedoeld in art. 2 van bijlage II Bor wordt 
uitgesloten in strijd met Bor
In de Afdelingsuitspraak van 15 mei 2013 (nr. 201112663/1/R2; bestemmingsplan “Heumen, 
Kasteellaan 2”), is de vraag aan de orde of de gemeenteraad in een bestemmingsplan regels 
kan stellen omtrent de bouw van losse omgevingsvrije bouwwerken als bedoeld in de artikelen 
2 en 3 van bijlage II bij het Bor. De raad wilde regels stellen omdat hij alleen aan de bouw van 
een vrijstaande woning mee wilde werken als het plangebied gevrijwaard zou blijven van losse 
bijgebouwen.

Het voorschrift dat de bouw van losse bijgebouwen moest voorkomen luidde als volgt: 
Ingevolge artikel 6, lid 6.2, mogen op gronden met de dubbelbestemming “Waarde-
Cultuurhistorie” geen bouwwerken als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van bijlage II van het Bor 
worden gebouwd.

De Afdeling oordeelde - kort gezegd - dat deze planregel strijdig was met het Bor, voor zover 
daarin artikel 2 van bijlage II genoemd werd. Immers: de in artikel 2 van bijlage II van het Bor 
vermelde categorieën van gevallen zijn zowel voor de activiteit bouwen (artikel 2.1, eerste lid 
onder a, Wabo) als voor de activiteit “gebruiken” uitgezonderd van de vergunningplicht. Anders 
dan in de bestreden planregel is bepaald, zijn deze bouwwerken dus vergunningvrij. De 
bestreden planregel is, voor zover daarin art. 2 van bijlage II bij het Bor is opgenomen, strijdig 
met hetgeen in het Bor bepaald is.

Met betrekking tot de ook nog in de planregel opgenomen verwijzing naar artikel 3 van bijlage II 
van het Bor overweegt de Afdeling het volgende. De in artikel 3 van bijlage II genoemde 
bouwwerken zijn alleen uitgezonderd van de vergunningplichtige activiteit “bouwen”, niet van de 
vergunningplichtige activiteit “gebruiken”. Dit brengt mee dat bouwwerken, genoemd in artikel 3 
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van bijlage II bij het Bor, wel dienen te worden getoetst aan het bestemmingsplan en de daarin 
opgenomen regels. Daarbij is van belang dat het begrip “gebruik” als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c, Wabo, ook betrekking heeft op het bouwen van bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan. De planregel kan dus wel het vergunningvrij oprichten van bouwwerken die 
voldoen aan de eisen van artikel 3 van bijlage 2 bij het Bor uitsluiten. 

Nu de gemeenteraad met de planregel niet kon bereiken hetgeen hij uit het oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening noodzakelijk achtte om medewerking te verlenen aan de in het plan 
voorziene vrijstaande woning, namelijk het uitsluiten van de mogelijkheid tot het realiseren van 
losse bijgebouwen in het plangebied voor zover het de in artikel 2 van bijlage II bij het Bor 
vermelde categorieën betrof, werd het bestreden besluit vanwege een motiveringsgebrek 
vernietigd. 

Splitsing bouwplan in omgevingsvergunningplichtig en niet-
omgevingsvergunningplichtig deel
In de uitspraak van de Afdeling van 1 mei 2013 (nr. 201207223/1/A1) is de vraag aan de orde of 
splitsing van het aan de orde zijnde bouwplan in vergunningplichtige onderdelen en niet-
vergunningplichtige onderdelen is toegestaan. Reeds eerder heeft de Afdeling geoordeeld (zie 
bv. AbRS 6 maart 2013, nr. 201204249) dat splitsing van een bouwplan dat uit verschillende 
onderdelen bestaat, waaronder mogelijk op zichzelf beschouwd niet-vergunningplichtige 
onderdelen, in beginsel niet mogelijk is. Een bouwplan kan alleen worden gesplitst indien het 
bestaat uit onderdelen die in functioneel en bouwkundig opzicht van elkaar kunnen worden 
onderscheiden. De uitspraak van 1 mei 2013 is interessant vanwege het feit dat het een 
voorbeeld biedt van laatst genoemde situatie.

In deze zaak was een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van drie schuttingen: 
twee schuttingen met een hoogte van 1 meter en één schutting met een hoogte van 1,50 meter. 
De schuttingen bevinden zich op verschillende locaties op het perceel. 

Het college heeft bij beslissing op bezwaar de verleende omgevingsvergunning alsnog 
geweigerd voor zover het de schutting van 1,50 meter betreft. De schuttingen met een hoogte 
van 1 meter zijn niet geweigerd, omdat deze omgevingsvergunningvrij zijn (gelet op artikel 2, lid 
12, aanhef en onder a van het Bor).

Vervolgens is de vraag aan de orde of het college het bouwplan op deze wijze mocht splitsen in 
een omgevingsvergunningvrij onderdeel en een omgevingsvergunningplichtig onderdeel. 

In dit geval was dat volgens de Afdeling toegestaan. Nu de schuttingen op verschillende delen 
van het perceel staan en uit verschillende panelen bestaan die onderling in hoogte verschillen, 
kan volgens de Afdeling in dit geval gezegd worden dat de schuttingen geen bouwkundig en 
functioneel geheel vormen. Om die reden kan het bouwplan worden gesplitst in een 
vergunningplichtig en een niet-vergunningplichtig deel. 

Jurisprudentie inzake tijdelijke ontheffingen ook van toepassing bij tijdelijke 
omgevingsvergunningen
Op grond van art. 2.12, lid 2, Wabo kan een tijdelijke omgevingsvergunning voor het afwijken 
van een bestemmingsplan worden verleend. Art. 5.18 Bor bevat hiervoor een nadere regeling. 
Vóór de inwerkingtreding van de Wabo bestond met art. 3.22 Wro een gelijksoortige 
mogelijkheid om een tijdelijke ontheffing te verlenen. 

Bij de inwerkingtreding van art. 3.22 Wro (art. 3.22 Wro was de opvolger van art. 17 WRO) was 
er discussie over de vraag hoe het in deze bepaling voorkomende begrip ”tijdelijke behoefte” 
moest worden geduid. De Afdeling heeft dit begrip aldus uitgelegd dat er ontheffing kan worden 
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verleend als tijdelijk behoefte bestaat aan de voorziening waarvoor ontheffing wordt verleend 
(zie bv. AbRS 17 maart 2010, nr. 200906942/1/H1. Zie uitgebreid over deze jurisprudentie 
nieuwsbrief nr. 62). 

Er werd al wel van uit gegaan, gelet ook op de wetsgeschiedenis bij de totstandkoming van art. 
2.12, lid 2, Wabo juncto art. 5.18 Bor, dat de uitleg zoals deze door de Afdeling aan art. 3.22 
Wro is gegeven, ook onder de Wabo zou blijven gelden. In lagere rechtspraak is dit al een 
aantal keer bevestigd (zie bijvoorbeeld rb. Alkmaar 8 augustus 2011, LJN: BT2897). Ook de 
Afdeling leek bij de toepassing van art. 2.12, lid 2, Wabo juncto art. 5.18 Bor, de lijn die is 
ingezet met de jurisprudentie bij art. 3.22 Wro - hoewel dat niet met zoveel woorden werd 
vermeld -  te volgen (zie bv. AbRS 27 februari 2013, nr. 201205659/1/A1). 

In AbRS 12 juni 2013 (201210676) wordt in duidelijke bewoordingen weergegeven dat de 
jurisprudentie die is gevormd onder art. 3.22 Wro, ook bij de toepassing van art 5.18, lid 1, Bor 
van toepassing is. Overwogen wordt dat uit de nota van toelichting bij artikel 5.18 van het Bor 
(Stb. 2010, 143, p. 97) blijkt dat de in art. 5.18 Bor vervatte regeling is ontleend aan artikel 3.22 
van de Wro. De Wabo heeft geen wijziging beoogd aan te brengen in de toepassing van de 
jurisprudentie ter zake van artikel 3.22 Wro. Dit betekent volgens de Afdeling dat ook voor de 
toepassing van artikel 5.18, lid 1, Bor is vereist dat aannemelijk is dat na het verstrijken van de 
vergunde termijn geen behoefte meer bestaat aan de tijdelijke activiteit.

In deze uitspraak ging het meer concreet om een tijdelijke woonunit die volgens de Afdeling 
voorziet in een tijdelijke behoefte als bedoeld in artikel 5.18 van het Bor. Voor het college waren 
voldoende concrete, objectieve gegevens voorhanden op grond waarvan het de tijdelijkheid van 
de woonunit heeft kunnen aannemen. Zo is een wijzigingsplan vastgesteld en is men inmiddels 
begonnen met de bouw van een vervangende woning, waardoor het reëel is dat de 
werkzaamheden op tijd zullen zijn afgerond en er niet langer behoefte zal bestaan aan de 
tijdelijke voorziening. 

Uitleg begrip ”hetzelfde perceel” in Bijlage II bij het Bor
In AbRS 15 mei 2013 (nr. 201210588) was de vraag aan de orde hoe het begrip ”hetzelfde 
perceel” zoals dat voorkomt in de definitiebepaling van het begrip ”bijbehorend bouwwerk” (art. 
1, lid 1, Bijlage II bij het Bor) moet worden uitgelegd. Meer concreet ging het er om of om te 
kunnen spreken van hetzelfde perceel is vereist dat sprake is van hetzelfde kadastrale perceel. 
In het Bor en de daarbij behorende bijlagen ontbreekt een definitie van wat onder het begrip 
perceel moet worden verstaan.

In dit geval was sprake van woning en tuinhuis met houthok op afzonderlijke naast elkaar 
gelegen kadastrale percelen, die in eigendom zijn van appellant. De rechtbank was van oordeel 
dat de woning en het tuinhuis met houthok zich niet bevinden op hetzelfde perceel als bedoeld 
in art. 1, lid 1, Bijlage II bij het Bor.

De Afdeling volgt de rechtbank hierin niet. De Afdeling overweegt hiertoe dat het perceel 
waarop het tuinhuis met houthok is gelegen, is ingericht en wordt gebruikt als tuin bij de woning. 
Gelet op de feitelijke, actuele situatie moeten de percelen volgens de Afdeling als een geheel 
worden aangemerkt, zodat het tuinhuis met houthok is voorzien op hetzelfde perceel - als 
bedoeld in art. 1, lid 1, Bijlage II bij het Bor - als de woning. Dat op het perceel waarop het 
tuinhuis met houthok is gelegen de bestemming ”Tuin” rust, op grond waarvan geen bebouwing 
is toegestaan leidt niet tot een ander oordeel. 
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Hoogspanningslijnen
De uitspraak van de Afdeling van 5 juni 2013 (nr. 201210308/1/R1) is van belang omdat daarin 
vrijwel alle denkbare bezwaren tegen een 380 kV hoogspanningslijn worden gewogen (en te 
licht bevonden) en omdat het gaat om een tamelijk zeldzaam rijksinpassingsplan. De uitspraak 
telt maar liefst 67 rechtsoverwegingen, waarin deels wordt verwezen naar de Afdelingsuitspraak 
van 2010, over een andere hoogspanningslijn (AbRS 29 december 2010, nr. 200908100)

Centraal in de onderhavige uitspraak staan de aangevoerde gezondheidsargumenten. Zo wordt 
uitvoerig stilgestaan bij de korte (directe) en lange termijn effecten van het magnetisch veld op 
het menselijk lichaam. Wat de directe effecten betreft wordt geconcludeerd dat het EU-
referentieniveau voor magnetische veldsterkte van 100 microtesla (µT) nergens wordt 
overschreden. 

Voor de gesignaleerde lange termijn effecten van blootstelling van de bevolking aan 
magnetische velden zijn in ons land geen wettelijke normen vastgesteld voor een aannemelijk 
biologisch mechanisme. Wel herhaalt de Afdeling het advies van de Gezondheidsraad om 
bovengrondse hoogspanningslijnen zoveel mogelijk te vermijden bij situaties waarbij kinderen 
langdurig verblijven in een magneetveldzone met een jaargemiddelde dat hoger is dan 0,4 µT. 
Dat betekent dat gevoelige bestemmingen, zoals woningen, crèches en kinderopvangplaatsen 
moeten worden vermeden. De reden hiervan is dat mogelijk een statistisch significante 
associatie aanwezig is tussen het optreden van leukemie bij kinderen en de magnetische 
velden van bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Een rapport van BioInitiative 2012 van 
31 december 2012, dat een aanvulling is op het rapport van 2007, dat overigens door de 
Gezondheidsraad is bekritiseerd vanwege het onvoldoende wetenschappelijk gehalte, mag 
buiten beschouwing blijven omdat het dateert van na de vaststelling van het rijksinpassingsplan. 

Aan de orde komt ook het risico op het krijgen van de ziekte van Alzheimer door het wonen in 
de nabijheid van een hoogspanningsverbinding. Uit recent Zwitsers onderzoek blijkt een 
statistische relatie tussen het wonen binnen 50 m van hoogspanningsverbindingen en 
sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.  De Afdeling constateert dat deze 50 
meter grens niet wordt overschreden.

Geoordeeld wordt ook dat het risico op mensen met elektronische implantaten, zoals  
pacemakers en implanteerbare cardioverter-defibrillators (icd’s) en cochleair implantaten 
(elektronisch gehoorimplantaat in het hoofd) aanvaardbaar is, behalve voor sommige 
verouderde pacemakers. Een pacemaker zou kortdurend in een andere frequentie kunnen gaan 
werken dan normaliter het geval is; dit kan invloed hebben op het hartritme van de drager. Maar 
dit zou niet levensbedreigend zijn - de pacemaker keert ook weer terug naar de normale 
frequentie wanneer de drager het elektrische veld verlaat - maar het kan de drager van de 
pacemaker vanzelfsprekend wel verontrusten.
Ten aanzien van enkele woningen die in strijd met het voorzorgbeginsel zijn gehandhaafd 
binnen de magneetveldzone is de bereidheid uitgesproken tot aankoop. 

Uit de uitspraak komt het beeld naar voren van een zekere erkenning van de 
gezondheidsrisico’s, maar anderzijds is er een grote maatschappelijke behoefte aan de 
voorziene hoogspanningsverbinding. Daarom hebben de ministers bij de vaststelling van het
rijksinpassingsplan zich naar het eindoordeel van de Afdeling in redelijkheid op het standpunt 
kunnen stellen dat deze risico’s op het moment van vaststelling ervan niet onaanvaardbaar zijn. 

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340B126C687412606F0E636F72071E617D00657A66150C786F69017575797E7A7905041E1D2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=74248&summary_only=&q=201210308%2F1%2FR1
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340B126C687412606F0E636F72071E617D00657A66150C786F69017575797E7A7905041E1D2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=51386&summary_only=&q=200908100


PLANSCHADE

Planschade en flexbepalingen bij planvergelijking 
In de planschadejurisprudentie begint zich steeds duidelijker af te tekenen hoe onder de Wro 
moet worden omgegaan met de zogenaamde flexibiliteitsbepalingen in het oude 
bestemmingsplan, waarmee het nieuwe planologische regime moet worden vergeleken.

In de jurisprudentie wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de wijzigingsbevoegdheid en 
de vrijstellingsbevoegdheid (thans: afwijkingsbevoegdheid) en anderzijds de uitwerkingsplicht. 
Het komt er op neer dat een in het oude bestemmingsplan gegeven wijzigings- of 
afwijkingsbevoegdheid, waaraan geen toepassing is gegeven, buiten beschouwing moet 
worden gelaten, maar dat een uitwerkingsplicht wel (maximaal) mag worden meegeteld.

Wat de wijzigingsbevoegdheid betreft was het ook al onder de WRO-jurisprudentie de vaste lijn 
dat een niet toegepaste wijzigingsbevoegdheid in het oude bestemmingsplan buiten de 
planvergelijking moest worden gehouden. Zie onder andere AbRS 12 januari 2005 
(200402103/1, Zaanstad). Wel kan een wijzigingsbevoegdheid voorzienbaarheid creëren 
(ABRvS 1 mei 2002, LJN AE2085, Tubbergen).

Een afwijkingsbevoegdheid waaraan geen toepassing is gegeven moet niet alleen in het nieuwe 
(schadeveroorzakende) bestemmingsplan buiten aanmerking worden gelaten, maar ook in het 
oude bestemmingsplan. Aldus werd uitgesproken bij ABRvS 1 augustus 2012 
(201108638/1/A2, Utrechtse Heuvelrug) en herhaald in AbRS 5 september 2012 
(201113384/1/A2, Giessenlanden). In de uitspraak van 22 mei 2013 (201204061/1/A2, 
Boarnsterhim) wordt deze lijn nog eens kort en krachtig bevestigd. 

Alleen ten aanzien van de uitwerkingsplicht heeft de Afdeling haar dienovereenkomstige 
opvatting, uitgesproken in AbRS 7 november 2012 (201110908/1/A2, Rhenen) genuanceerd bij 
tussenuitspraak AbRS 17 april 2013 (nr. 201205035/1/T1/A2, Ridderkerk).

In de meeste annotaties bij deze nieuwe jurisprudentie betreffende de planvergelijking is daarop 

kritiek geleverd, enerzijds omdat het gevolg ervan is dat de gemeentelijke 

planschadeaansprakelijkheid erdoor wordt verruimd, hetgeen niet in de lijn ligt die de wetgever met 

de nieuwe planschaderegeling in de Wro heeft beoogd, maar ook vanwege de praktische 

(on)toepasbaarheid ervan. Onder andere is in deze annotaties opgeworpen of de redenering van 

de Afdeling in deze en in de eerdere uitspraak van 1 augustus 2012 inzake Utrechtse Heuvelrug, 

wel voldoende is doordacht en of de gevolgen ervan niet averechts staan op de huidige meer 

restrictieve beleidsdoelstellingen met betrekking tot compensatie van planschade. In die redenering 

werd er aan voorbijgegaan dat het oude bestemmingsplan en de daarin gegeven 

flexibiliteitsbepaling (vrijstelling/ontheffing/afwijking of uitwerking) niet meer de schadeoorzaak kan 

zijn, waarop de uitzondering in artikel 6.1, lid 2, onder b betrekking heeft. En ook dat aan een 

vrijstellingsbevoegdheid dan wel aan een uitwerkingsplicht in het oude bestemmingsplan geen 

toepassing meer kan worden gegeven omdat deze is vervallen bij de inwerkingtreding van het 

nieuwe bestemmingsplan.

In haar bijdrage Flexibiliteitsbepalingen en planschadevergoeding: het spanningsveld tussen 
flexibiliteit en rechtszekerheid in het Liber Amicorum Co&Co (aangeboden aan dr. J.W. van 
Zundert, Uitg. Kluwer, 2013, p. 81-102) oordeelt mr. G.M. van den Broek het verdedigbaar dat 
ten aanzien van een uit te werken bestemming in het oude bestemmingsplan uitsluitend de 
bestemmingsaanduiding (dus de uit te werken bestemming) als een ‘bepaling in een 
bestemmingsplan’ wordt aangemerkt. De vraag die open blijft staan is dan hoe moet worden 
omgegaan met de ‘regels’ als bedoeld in artikel 3.6 Wro en de ‘doelstellingen’ als bedoeld in 
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artikel 3.1.4 Bro, die de reikwijdte van de uitwerkingsplicht bepalen. De jurisprudentie hierover 
moet worden afgewacht. 

NATUURBESCHERMINGSRECHT

Afdeling zet streep door Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen en 
Beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen Overijssel  
De bestaande hoge stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden is een probleem bij de verlening 
van Nbw-vergunningen voor de oprichting van veehouderijen en uitbreiding van bestaande 
veehouderijen. Doordat de stikstofdepositie op veel stikstofgevoelige habitats boven de kritische 
depostiewaarde ligt is het bij uitbreiding of oprichting van veehouderijen erg moeilijk om aan te 
tonen dat de natuurlijke kenmerken van een gebied niet worden aangetast. Veel provincies 
worstelen met de vraag hoe hiermee moet worden omgegaan.

De provincie Overijssel heeft het Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen 
opgesteld (verder te noemen: het Beleidskader) en de Beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor 
veehouderijen Overijssel  (verder te noemen: de Beleidsregel). Met het beleidskader wordt 
beoogd vooruitlopend op de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te werken aan een betere 
situatie voor de natuur en het creëren van ruimte voor economische ontwikkeling. 

De doelstelling van het Beleidskader is om de stikstofdepositie op de gezamenlijke in Overijssel 
gelegen Natura-2000 gebieden gemiddeld te doen verminderen van ongeveer 2.240 mol N/ha/jr 
naar 1.500 mol N/ha/jr. Veehouderijen in Overijssel zouden gemiddeld 258 mol N/ha/jr (= 35% 
van de gewenste totale reductie van 740 mol N/ha/jr) aan de reductie moeten bijdragen.
Met de Beleidsregel is beoogd om deze reductiedoelstelling te bewerkstelligen. Daartoe zijn in 
de Beleidsregel, al naar gelang de mate waarin de betrokken veehouderij bijdraagt aan de 
stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitats, voorwaarden gesteld waaraan bij 
vergunningverlening moet worden voldaan. 

Toepassing van de Beleidsregel en het Beleidskader wordt door GS  aangemerkt als een 
passende beoordeling, waarmee kan worden verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het 
desbetreffende Natura-2000 gebied niet worden aangetast. 

In de uitspraak van de Afdeling van 22 mei 2013 (201107526) geeft de Afdeling een oordeel 
over de toepassing van het Beleidskader en de Beleidsregel. 

Het ging in dit geval om het oprichten van een veehouderij. Hiervoor is op grond van art. 19d 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) een vergunning verleend. Er zal sprake zijn van een 
geringe toename van 0,12 mol N/ha/jr, op het Natura-2000 gebied Boetelerveld. GS is van 
oordeel dat toepassing van het Beleidskader en de Beleidsregel worden aangemerkt als 
passende beoordeling en dat het zich op grond van die beoordeling ervan heeft kunnen 
verzekeren dat de natuurlijke kenmerken van het gebied Boetelerveld niet worden aangetast.

De Afdeling is van oordeel dat ook als wordt aangenomen dat toepassing van de Beleidsregel 
de evenredige bijdrage aan de benodigde reductie zou bewerkstelligen, uit die toepassing niet 
kan worden afgeleid dat de totale volgens GS noodzakelijke reductie wordt bereikt. Hiertoe 
wordt overwogen dat de Beleidsregel geen betrekking heeft op het behalen van het overige
deel van de volgens GS noodzakelijke reductie, die moet worden bereikt via andere bronnen 
dan veehouderijen. Met de verwijzing naar de toepassing van het Beleidskader en de 
Beleidsregel heeft GS dan ook niet verzekerd kunnen achten dat het project niet zal leiden tot 
een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende Natura-2000 gebied. Dit is 
in strijd met art. 19g, lid 1, Nbw1998. 
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De Afdeling overweegt voorts dat thans in het midden wordt gelaten of het college op goede 
gronden heeft kunnen aannemen dat een reductie van de stikstofdepositie op de in Overijssel 
gelegen Natura 2000-gebieden van gemiddeld 740 mol N/ha/jr voldoende is voor het behouden 
van de natuurlijke kenmerken van die gebieden, meer in het bijzonder of het Beleidskader en de 
Beleidsregel voldoende zijn toegesneden op de specifieke omstandigheden in de afzonderlijke 
in Overijssel gelegen Natura 2000-gebieden en hoe de duur van de door het college voorziene 
termijn voor realisatie van die reductie tot 2028 zich tot het vereiste van behoud van de 
natuurlijke kenmerken van die gebieden verhoudt.

De Afdeling herhaalde dit standpunt - onder verwijzing naar de onderhavige uitspraak - in de 
uitspraken met de nrs. 201203714 en 201208493 die eveneens op 22 mei 2013 gewezen 
werden. 

PROJECTONTWIKKELING

Kredietcrisis is bij projectontwikkeling geen onvoorziene omstandigheid
Met enige regelmaat wordt vanwege de kredietcrisis getracht om, via een gerechtelijk ingrijpen, 
een gesloten contract voor een projectontwikkeling te wijzigen of (gedeeltelijk) te ontbinden met 
een beroep op onvoorziene omstandigheden ex. art. 6:258 BW. Op 24 april 2013 (LJN: 
CA2158) wees de rechtbank Amsterdam een dergelijk beroep op onvoorziene omstandigheden 
af. 

Het ging om de volgende situatie. In juli 2007 sluiten de gemeente Amsterdam en een 
projectontwikkelaar een reserveringsovereenkomst voor een uitgifte in erfpacht ten behoeve 
van een projectontwikkeling. Voor de reservering is de marktpartij een reserveringsvergoeding 
verschuldigd ter hoogte van de jaarlijkse canon. Over de jaren 2008 en 2009 wordt de 
reserveringsvergoeding niet door de marktpartij voldaan. Het contract wordt in 2010 door de 
gemeente ontbonden. 

Bij de rechtbank Amsterdam vordert de gemeente betaling van de reserveringsvergoedingen 
over de jaren 2008 en 2009. De marktpartij stelt onder meer dat de kredietcrisis een 
onvoorziene omstandigheid is in de zin van artikel 6: 258 BW en dat de gemeente in 
redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst niet mag verwachten. 

Volgens de rechtbank is van een onvoorziene omstandigheid geen sprake. In de eerste plaats 
overweegt de rechtbank dat terughoudendheid geldt bij het toepassen van artikel 6: 258 BW. 
De redelijkheid en billijkheid verlangen trouw aan het gegeven woord. Hier kan slechts bij hoge 
uitzondering van afgeweken worden. Het gaat in het onderhavige geval om een ervaren 
professionele marktpartij die het contract met de gemeente is aangegaan. Een contract dat 
volgens de rechtbank naar haar aard speculatief is. Het risico op het vinden van afnemers en 
verkrijging van de benodigde financiering is door de marktpartij genomen. De markt kan volgens 
de rechtbank altijd omslaan. Gezien de aard van de overeenkomst dienen de gevolgen van de 
veranderende marktomstandigheden ten gevolge van de kredietcrisis geheel voor rekening van 
de projectontwikkelaar te blijven.

Het vonnis ligt in lijn met eerdere uitspraken, zoals rb. Amsterdam 5 december 2012 (LJN: 

BY7459) rb. Rotterdam 5 oktober 2011 (LJN: BT7320) en rb. Zutphen 30 september 2009 (LJN: 

BK3761).
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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).

© 2013 KienhuisHoving N.V

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