
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 84
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

- Kennisgeving besluit enkel elektronisch gepubliceerd; beroepstermijn nooit aangevangen

Ruimtelijk bestuursrecht

- Definitie “Achtererfgebied” in bijlage II bij het Bor

- Belangenafweging in kader verlenen ontheffing van de regels van een provinciale 

verordening

- Onderlinge verhouding afwijkingsmogelijkheden art. 2.12, lid 1, onder a, Wabo

Publiek/privaatrecht

- Betalingsverplichting en formele rechtskracht
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ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Kennisgeving besluit enkel elektronisch gepubliceerd; beroepstermijn nooit 

aangevangen

In een eerdere nieuwsbrief (nr. 78) hebben wij een drietal uitspraken van de Afdeling van 15 

augustus 2012 besproken (nrs. 201105354/1/A4; 201102433/1/A4; 201101170/1/A4) waarin de 

vraag aan de orde was of het enkel kennis geven van een ontwerpbesluit op de website van 

een provincie of gemeente voldoende is. Conclusie was dat van een ontwerpbesluit op ten 

minste één niet-elektronisch geschikte wijze kennis moet worden gegeven, tenzij bij wettelijk 

voorschrift anders is bepaald. Dit volgt uit de artikelen 3:12, lid 1, Awb en artikel 2:14, lid 2, Awb 

in onderlinge samenhang bezien.

In een uitspraak van 31 juli 2013 (nr. 201208434) ging het - anders dan in de uitspraken van 15 

augustus 2012 - niet om de kennisgeving van een ontwerp-besluit, maar om de kennisgeving 

van een - met toepassing van afdeling 3.4 Awb voorbereid - besluit. De kennisgeving van dit 

besluit was enkel op elektronische wijze gepubliceerd, terwijl een wettelijk voorschrift waarin is 

bepaald dat dit mogelijk is (bijvoorbeeld in een gemeentelijke verordening) ontbreekt. Deze 

uitspraak illustreert helder de gevolgen van deze handelswijze.

Het in de uitspraak aan de orde zijnde besluit betreft de weigering een omgevingsvergunning te 

verlenen voor het wijzigen van gebruik van een kantoorfunctie naar een hotelfunctie. Dit besluit 

is, als gezegd, voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

(afdeling 3.4 Awb). De rechtbank was van oordeel dat het tegen het besluit gerichte 

beroepschrift na afloop van de beroepstermijn is ingediend. Het beroep werd gelet hierop door 

de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard.

Appellant voert hiertegen in hoger beroep aan dat de beroepstermijn nooit is aangevangen. In 

dit verband wordt betoogd dat niet op tenminste één niet-elektronische wijze kennis is gegeven 

van het besluit.

De Afdeling overweegt dat op grond van art. 3:44, lid 1, aanhef en onder a, Awb op de 

mededeling van een besluit art. 3:12, lid 1, Awb, van toepassing is. Hieruit volgt - verwezen 

wordt naar voornoemde uitspraken van 15 augustus 2012 - dat ook art. 2:14, lid 2, Awb van 

toepassing is op deze mededeling.

In dit geval was geen sprake van een wettelijk voorschrift als bedoeld in art. 2:14, lid 2, Awb. 

Dat betekent dat op ten minste één niet-elektronische geschikte wijze kennis had moeten 

worden gegeven van het besluit. Dat het besluit aan appellant is toegezonden is hierbij niet van 

belang omdat dat niet als kennisgeving in de zin van art. 3:12, lid 1, Awb kan worden 

aangemerkt.

Conclusie van de Afdeling is dan ook dat sprake is van strijd met art. 2:14, lid 2, Awb. Gelet 

hierop is het besluit niet overeenkomstig art. 3:44, lid 1, onderdeel a, Awb ter inzage gelegd. 

Aangezien op grond van art. 6:8, lid 4, Awb de beroepstermijn aanvangt met in gang van de 

dag na die waarop het besluit overeenkomstig art. 3:44, lid 1, onderdeel a, Awb ter inzage is 

gelegd, is de conclusie van de Afdeling dat de beroepstermijn nooit is aangevangen. Dat 

betekent dat het beroepschrift niet te laat maar te vroeg is ingediend. Dat laatste heeft 

overigens in dit geval geen gevolgen.

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=347113686E7D10146D0E656804041E617701127A666076036F6A0800757C7A7E7E0D751A1B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/Static/Binaries/STFU_FILEUPLOADS/nr78.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=347113686E7D10146D0E656804041E617701127A666076036F6A0800757C7A7E7E0D751A1B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=70027&summary_only=&q=201105354%2F1%2FA4
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=347113686E7D10146D0E656804041E617701127A666076036F6A0800757C7A7E7E0D751A1B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=70022&summary_only=&q=201102433%2F1%2FA4
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=347113686E7D10146D0E656804041E617701127A666076036F6A0800757C7A7E7E0D751A1B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=70021&summary_only=&q=201101170%2F1%2FA4
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=347113686E7D10146D0E656804041E617701127A666076036F6A0800757C7A7E7E0D751A1B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=75136&summary_only=&q=201208434


Indien de kennisgeving van een (ontwerp)besluit dat met afdeling 3:4 Awb is voorbereid, enkel 

op elektronische wijze wordt gepubliceerd, moet dus goed worden gecheckt of er een wettelijk 

voorschrift is (bv. in een gemeentelijke verordening)  waarin dit wordt toegestaan. Indien dat 

niet het geval is moet de kennisgeving altijd eveneens op een andere wijze worden 

gepubliceerd.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Definitie “Achtererfgebied”in bijlage II bij het Bor

In bijlage II van het Bor worden de gevallen genoemd waarin zonder omgevingsvergunning 

(artikel 2: zonder omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan; 

artikel 3: zonder omgevingsvergunning voor bouwen) mag worden gebouwd. Een belangrijk 

begrip in de artikelen 2 en 3 Bijlage II Bor is het begrip ‘achtererfgebied'. Een voorwaarde voor 

omgevingsvergunningvrij bouwen is namelijk vaak dat dit in achtererfgebied geschiedt.

In artikel 1, lid 1, van bijlage II bij het Bor wordt 'achtererfgebied' gedefinieerd als:

“erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde 

zijkant, op meer dan 1 m. van de voorkant, van het hoofdgebouw”

In een  uitspraak van 17 juli 2013 (nr. 201210561/1/A1; vgl. ook AbRS 10 juli 2013, nr. 

201209655/1/A1) verduidelijkt de Afdeling het begrip achtererfgebied. In deze uitspraak ging het 

om een aanbouw bij een woning. De aanbouw was - zonder omgevingsvergunning -

gerealiseerd op een perceel dat feitelijk bij de tuin getrokken was, maar dat op grond van het 

bestemmingsplan de bestemming ‘Groenvoorzieningen’ had. De eigenaar van de aanbouw 

stelde zich op het standpunt dat ten onrechte handhavend werd opgetreden tegen deze 

aanbouw, omdat deze gelet op artikel 2 lid 3 van bijlage II Bor zonder omgevingsvergunning 

mocht worden gebouwd.

De Afdeling ziet zich voor de vraag gesteld of de aanbouw op achtererfgebied is gebouwd. Bij 

de vraag of sprake is van achtererfgebied, moet volgens de Afdeling worden aangesloten bij het 

begrip “erf”. Onder “erf” wordt in het Bor verstaan:

“al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 

hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van 

dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van 

toepassing is, deze die inrichting niet verbieden”

Het bestemmingsplan verbood op de betreffende gronden het gebruik als privétuin (de gronden 

waren bestemd voor openbare groenvoorzieningen). Omdat het bestemmingsplan het gebruik 

als privétuin ter plaatse verbood, was volgens de Afdeling geen sprake van ‘erf’ en werd 

daardoor ook niet voldaan aan de eis uit artikel 2, bijlage II, Bor dat een bijbehorend bouwwerk 

‘in achtererfgebied’ wordt gebouwd. De aanbouw kon niet omgevingsvergunningvrij worden 

opgericht.

Hoewel op grond van artikel 2 van bijlage II Bor het omgevingsvergunningvrij bouwen van een 

bijbehorend bouwwerk in afwijking van het bestemmingsplan is toegestaan, maakt deze 

uitspraak duidelijk dat het bestemmingsplan toch een rol speelt bij de beoordeling van een 

omgevingsvergunningvrij bouwplan. Dit geldt overigens evenzeer voor het geval dat sprake is 

van een omgevingsvergunningvrij bijbehorend bouwwerk op grond van artikel 3. In beide 
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gevallen moet worden getoetst of wordt gebouwd op “erf”. Dat is een perceel dat direct is 

gelegen bij een hoofdgebouw en is ingericht ten dienste van dat gebouw, voor zover het 

bestemmingsplan (of beheersverordening) een dergelijke inrichting niet verbiedt. Als het 

bestemmingsplan inrichting ten dienste van het hoofdgebouw verbiedt, kan niet langer worden 

gesproken over “erf”, en daarmee evenmin van “achtererf”.

Belangenafweging in kader verlenen ontheffing van de regels van een provinciale 

verordening

De meeste provinciale verordeningen bevatten ontheffingsmogelijkheden, waarmee door GS 

ontheffing kan worden verleend van in de provinciale verordening gegeven regels. In de 

uitspraak van de Afdeling van 26 juni 2013 (nr. 201207945) is een ontheffing van de regels van 

de Ruimtelijke Verordening Gelderland (verder: de Verordening) aan de orde. Deze uitspraak is 

relevant omdat hoewel aan de voorwaarden om ontheffing te verlenen was voldaan, de 

ontheffing toch succesvol wordt aangevochten.

In art. 8.6 van de Verordening wordt bepaald dat in een bestemmingplan moet worden geregeld 

dat recreatiewoningen in recreatieparken geen grotere omvang mogen hebben dan 75 m² en 

geen grotere inhoud dan 300 m³.

Op grond van art. 8.7 van de Verordening kan GS ontheffing verlenen van het bepaalde in art. 

8.6, indien wordt aangetoond dat er vanuit de toeristische markt aantoonbaar behoefte bestaat 

aan het realiseren van recreatiewoningen met grotere maatvoering op de betreffende locatie.

GS heeft ontheffing van art. 8.6 van de Verordening verleend om de vaststelling van een 

bestemmingsplan mogelijk te maken. Het bestemmingsplan voorziet - onder meer - in 

recreatiewoningen met een grotere inhoud dan 300 m³.

De Afdeling komt al snel tot de conclusie dat genoegzaam is aangetoond dat in dit geval aan de 

toepassingsvoorwaarde van art. 8.7 van de Verordening is voldaan. Naar het oordeel van de 

Afdeling is met een verricht marktonderzoek aannemelijk gemaakt dat behoefte bestaat aan de 

gewenste ontwikkelingen, waaronder grotere recreatiewoningen.

Het feit dat aan de toepassingsvoorwaarde voor het verlenen van ontheffing wordt voldaan is 

evenwel niet voldoende. Appellanten hebben aangevoerd dat bij het verlenen van de ontheffing 

ten onrechte geen rekening is gehouden met de gevolgen van de recreatiewoningen voor het 

landschap.

In dit verband wordt door de Afdeling overwogen dat art. 8.7 van de Verordening noch de 

toelichting daarop aanknopingspunten biedt voor de beantwoording van de vraag welke 

belangen in de beoordeling van een aanvraag om een ontheffing van het bepaalde in art. 8.6 te 

verlenen dienen te worden betrokken. GS heeft zich op het standpunt gesteld dat de 

landschappelijke inpasbaarheid van de recreatiewoningen in het bestemmingsplan aan de orde 

dient te komen.

De Afdeling is van oordeel dat het landschappelijk belang in strijd met art. 3:4, lid 1, Awb niet bij 

de belangenafweging is betrokken. Hiertoe wordt overwogen dat het landschappelijk belang, 

dat mede aan GS is toevertrouwd, rechtstreeks bij het verlenen van de ontheffing is betrokken 

en in zoverre noch uit de Verordening noch uit een ander wettelijk voorschrift een beperking 

voortvloeit.

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=347113686E7D10146D0E656804041E617701127A666076036F6A0800757C7A7E7E0D751A1B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=74635&summary_only=&q=201207945


De Afdeling is voorts van oordeel dat  het besluit tot het verlenen van ontheffing niet zorgvuldig 

is voorbereid (strijd met art. 3:2 Awb). De ontheffing ziet enkel op het inhoudsvereiste, maar niet 

op de maximaal toegestane oppervlakte van 75 m². Dit zou betekenen dat voor 

recreatiewoningen met een maximale inhoud van 1000 m³ en een oppervlakte van 75 m² een 

bouwhoogte van ruim 13 meter noodzakelijk zou zijn. Uit het besluit tot verlening van de 

ontheffing blijkt niet dat hiermee rekening is gehouden.

Onderlinge verhouding afwijkingsmogelijkheden art. 2.12, lid 1, onder a, Wabo

Onder de WRO (oud) is meermaals de onderlinge verhouding tussen de verschillende 

vrijstellingmogelijkheden van art. 19 lid 1, 2 en 3 WRO (oud) aan de orde geweest. Zo heeft de 

Afdeling in AbRS 21 maart 2007 (nr. 200603268) geoordeeld dat het college niet bevoegd was 

om toepassing te geven aan art. 19 lid 1 of 2 WRO (oud), aangezien de bouwwerken binnen de 

reikwijdte vielen van art. 19 lid 3 WRO (oud), maar daarvoor gelet op het door de gemeente 

gevoerde beleid geen vrijstelling kon worden verleend. (vgl. ook AbRS 20 oktober 2010, 

nr.201002471). 

Met de komst van de Wabo zijn de mogelijkheden tot afwijken van het bestemmingsplan 

opgenomen in art. 2.12 Wabo. Dit doet de vraag rijzen in hoeverre bovengenoemde 

jurisprudentie thans nog van toepassing is. Hierop ziet de uitspraak van de Afdeling van 26 juni 

2013 (nr. 201209559).

Aan de orde was de weigering een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een 

luifel aan een bestaande wagenberging. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan. Het college heeft geweigerd om met toepassing van art. 2.12, lid 1, aanhef 

en onderdeel a, onder 2, Wabo, vergunning te verlenen. Hieraan ligt ten grondslag dat het 

bouwplan niet in overeenstemming is met de notitie ”Beleidsregels voor buitenplanse 

afwijkingen van het bestemmingsplan”.

Appellant heeft aangevoerd dat het college ten onrechte niet aan art. 2.12, lid 1, onderdeel a, 

onder 3, Wabo heeft getoetst. De Afdeling is evenwel - onder verwijzing naar de onder art. 19 

WRO (oud) ontwikkelde jurisprudentie - van oordeel dat het college niet bevoegd was 

toepassing te geven aan voornoemd artikel aangezien het bouwplan binnen de reikwijdte van 

art. 2.12, lid 1, aanhef en onderdeel a, onder 2, Wabo valt, maar daarvoor, gelet op het ter zake 

gevoerde beleid, geen omgevingsvergunning kon worden verleend.

De Afdeling oordeelt hierbij verder dat met de in art. 2.12, lid 1, aanhef en onderdeel a, onder 2, 

Wabo neergelegde bevoegdheid een eigen regeling met een eigen procedure is getroffen voor 

de in art. 4 van bijlage II van het Bor vermelde gevallen. Voor de toepassing van deze 

bevoegdheid kunnen beleidsregels worden vastgesteld. Indien, in het geval sprake is van strijd 

met de beleidsregels, alsnog een toetsing zou moeten plaatsvinden aan art. 2.12, lid 1, 

onderdeel a, onder 3, Wabo, zouden de beleidsregels illusoir worden. 

Ten slotte overweegt de Afdeling dat uit de in art. 2.10, lid 2, Wabo vermelde bewoordingen dat 

slechts vergunning wordt geweigerd indien afwijking van het bestemmingsplan met toepassing 

van art. 2.12 Wabo niet mogelijk is, niet betekent dat alle in art. 2.12, lid 1, onder a, Wabo 

opgenomen beoordelingscriteria op een dergelijke aanvraag van toepassing kunnen zijn.
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PUBLIEK/PRIVAATRECHT

Betalingsverplichting en formele rechtskracht

Op 14 juni 2013 (LJN: BZ0520) heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over het door de 

gemeente Horst aan de Maas opeisen van een financiële vergoeding, die bedongen was voor 

het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan voor de bouw van een woning. De 

verplichting tot het betalen van deze vergoeding maakte deel uit van een privaatrechtelijke 

bevoegdhedenovereenkomst, die de gemeente Horst aan de Maas, in het kader van de Ruimte 

voor Ruimteregeling, met aanvrager gesloten had. Nadat op 8 mei 2006 de voor de bouw van 

de woning vereiste artikel 19 WRO-vrijstelling (oud) verleend was, weigerde de aanvrager de 

overeengekomen vergoeding, groot € 89.957,12, te betalen. De gemeente vorderde daarop bij 

de civiele rechter betaling van de vergoeding. Zij baseerde haar vordering op de volgende 

grondslagen:

-      de gemeente stelde primair dat de verplichting tot betaling van het bedrag was opgenomen 

in het vrijstellingsbesluit van 8 mei 2006 en dat dit besluit formele rechtskracht had 

gekregen;

-      subsidiair betoogde de gemeente dat de verplichting onderdeel uitmaakte van de 

bevoegdhedenovereenkomst van 20 juni 2005 en dat de in deze overeenkomst opgenomen 

betalingsverplichting rechtsgeldig was.

Het Hof oordeelde dat de betalingsverplichting geen onderdeel uitmaakte van het 

vrijstellingsbesluit en derhalve de formele rechtskracht van dat besluit niet beslissend was voor 

de vraag of de gemeente nakoming kon vorderen van de in de overeenkomst opgenomen 

verplichting tot het betalen van een geldsom. De Hoge Raad was het met het Hof eens; 

vaststaat, aldus de Hoge Raad, dat het vrijstellingsbesluit zelf de betalingsvoorwaarde niet 

bevat. Het feit dat in de ruimtelijke onderbouwing, die bij het besluit behoort, wel mede naar de 

overeenkomst wordt verwezen, brengt nog niet mee dat de in die overeenkomst opgenomen 

betalingsverplichting rechtens geacht moet worden deel uit te maken van het vrijstellingsbesluit.

Het subsidiair gevorderde - nakoming van bevoegdhedenovereenkomst - wees het Hof af 

omdat de bedongen vergoeding een onaanvaardbare doorkruising zou opleveren van het in de 

WRO (oud) en de Gemeentewet neergelegde stelsel van kostenverhaal. Bovendien, zo 

oordeelde het Hof, zou van een verband tussen het slopen van stallen en de uitgifte van nieuwe 

bouwkavels onvoldoende gebleken zijn. Ook tegen dit laatste onderdeel van het arrest van het 

Hof kwam de gemeente in cassatie met de stelling dat het verband tussen bouwen en slopen 

niet op gemeentelijk, maar op provinciaal niveau moet worden beoordeeld. Omdat die (feitelijke) 

stelling eerst in cassatie werd betrokken, ging de Hoge Raad hieraan voorbij.

Het belang van deze uitspraak voor de praktijk is, naar mijn mening, dat als gemeenten zich 

willen beroepen op de formele rechtskracht van een in een besluit opgenomen 

betalingsverplichting, deze betalingsverplichting, mede gelet op het rechtszekerheidsbeginsel, 

van het besluit zelf deel dient uit te maken. Een enkele verwijzing naar de 

bevoegdhedenovereenkomst, waarin die verplichting is opgenomen, is onvoldoende. Voor 

belanghebbenden moet duidelijk zijn of zij tegen het besluit bezwaar kunnen en moeten maken 

teneinde te voorkomen dat een bepaalde voorwaarde, zoals in dit geval de 

betalingsverplichting, als onderdeel van het besluit formele rechtskracht krijgt.
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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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