
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 85
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

- Eerste conclusie Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven

- Onderdelenfuik in het kader van de Wabo

- Relativiteit en nieuw besluit na tussenuitspraak

- Toch ontvankelijk na elektronisch ingediende zienswijze

Handhaving

- Ontheffing Ffw niet noodzakelijk voor uitvoerbaarheid last onder dwangsom

Ruimtelijk bestuursrecht

- Aanscherping criterium ”duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau”

- Bepaling uit beheersverordening onverbindend verklaard

- Welke voorbereidingsprocedure is van toepassing en de gevolgen van een onjuiste keuze
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ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Eerste conclusie Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven

Sinds 1 januari 2013 kunnen de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, de president van de Centrale Raad van Beroep en de president van het College van 

Beroep voor het bedrijfsleven in zaken, die in behandeling zijn bij een meervoudige of grote 

kamer, een lid van het desbetreffende college verzoeken een conclusie te nemen (artikel 8:12a 

Awb). Deze mogelijkheid wordt geboden in het kader van de bevordering van de 

rechtsontwikkeling en de rechtseenheid. Het betreft een niet-bindende conclusie.

Op 23 oktober 2013 is, op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State, de eerste conclusie uitgebracht door Staatsraad Advocaat-Generaal 

Widdershoven (zaaknr. 201302106/2). Aan hem is verzocht om in te gaan op de redelijke 

termijn van artikel 6 EVRM en de vraag te beantwoorden welke behandelingsduren de 

rechtscolleges in niet-punitieve zaken voor de verschillende fasen van de procedures en voor 

procedures in hun geheel nog als redelijk kunnen aanmerken.

De Staatsraad Advocaat-Generaal adviseert in zijn conclusie om in niet-punitieve zaken 

bestaande uit een bezwaarschriftprocedure, beroep in eerste aanleg en hoger beroep, een 

uniforme redelijke termijn van in totaal vier jaar te hanteren. Bij de opbouw van die redelijke 

termijn heeft de Staatsraad Advocaat-Generaal twee opties voorgesteld, te weten ‘optie A’, 

bestaande uit een termijn van 6 maanden voor bezwaar, 18 maanden voor beroep in eerste 

aanleg en 24 maanden voor hoger beroep en ‘optie B’, bestaande uit een termijn van 8 

maanden voor bezwaar, 20 maanden voor beroep in eerste aanleg en 20 maanden voor hoger 

beroep. De Staatsraad Advocaat-Generaal heeft een lichte voorkeur voor ‘optie A’. Daarbij 

merkt hij op dat de behandeling van een bezwaarschrift en een beroep in eerste en enige 

aanleg (bij toepassing van ‘optie A’) 6 + 24 maanden in beslag zou mogen nemen, omdat de 

behandeling van een beroep in eerste en enige aanleg extra zorgvuldigheid vergt.

Daarnaast adviseert de Staatsraad Advocaat-Generaal om bij het beoordelen van een 

schending van de redelijke termijn de duur van een prejudiciële procedure bij het Hof van 

Justitie in Luxemburg buiten beschouwing te laten. Dit geldt zowel in het geval in de betreffende 

zaak prejudiciële vragen zijn gesteld, als in het geval een zaak is aangehouden in verband met

prejudiciële vragen in een andere zaak. In dat laatste geval moeten die vragen wel relevant zijn 

voor de beoordeling van het geschil.

Naar verwachting zal de grote kamer van de Raad van State binnen enkele maanden uitspraak 

doen in deze zaak.

Voor de tekst van de conclusie verwijzen wij naar de website van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onderdelenfuik in het kader van de Wabo 

Ingevolge artikel 6:13 Awb is beroep bij de bestuursrechter alleen mogelijk indien daaraan 

voorafgaand tegen het bestreden besluit bezwaar is gemaakt, administratief beroep is ingesteld 

of zienswijzen naar voren zijn gebracht. Hierbij geldt een onderdelenfuik. Een belanghebbende 

kan in beginsel slechts beroep instellen tegen onderdelen van een besluit die hij in zijn 

zienswijze of bezwaarschrift aan de orde heeft gesteld. 
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De Afdeling heeft al op 9 maart 2011 (nr. 201006983/1/M2) verduidelijkt dat bij een 

omgevingsvergunning elk van de in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo bedoelde toestemmingen, die 

in een omgevingsvergunning zijn opgenomen, als besluitonderdeel moeten worden beschouwd. 

Wij wezen er in nieuwsbrief nr. 70 op dat dit betekent dat, indien een verleende 

omgevingsvergunning bijvoorbeeld ziet op het kappen van bomen en het bouwen van een 

woning, in de fase van beroep alleen dan tegen beide toestemmingen gronden kunnen worden 

aangevoerd, indien dat in de voorfase ook is gebeurd.

Wij merkten daarbij op dat deze uitspraak niet duidelijk maakt hoe het zit in situaties waarin 

sprake is van onlosmakelijke samenhang tussen verschillende omgevingsvergunningplichtige 

activiteiten (artikel 2.7 Wabo). De Afdeling heeft op 28 augustus 2013 (nr. 201300660/1/A4) 

verduidelijkt hoe deze situatie moet worden beoordeeld. In een zaak waarin een appellant wel 

zienswijzen had ingediend ten aanzien van de activiteit ‘veranderen van de werking van de 

inrichting’ maar niet ten aanzien van de activiteit ‘bouwen’, overweegt de Afdeling dat het 

beroep tegen de omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op ‘bouwen’ niet-

ontvankelijk is. Zoals bekend zijn genoemde activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Uit de uitspraak blijkt dat artikel 6:13 Awb onverkort geldt bij onlosmakelijk samenhangende 

activiteiten.

Anders gezegd, ook bij onlosmakelijk samenhang geldt dat pas sprake is van een ontvankelijk 

beroep als tegen de individuele vergunde activiteit ook in de voorfase (zienswijze of bezwaar) 

uitdrukkelijk is opgekomen. Voorgaande geldt uiteraard behoudens de uitzondering uit artikel 

6:13 Awb dat het de belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij in de 

voorfase niet heeft gereageerd. Daarvoor is echter onvoldoende dat sprake is van onlosmakelijk 

samenhangende activiteiten.

Relativiteit en nieuw besluit na tussenuitspraak

Eerder hebben wij in deze nieuwsbrief al uitvoerig aandacht besteed aan de relativiteitseis. 

Deze eis geldt inmiddels na de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht 

op 1 januari 2013 ‘bestuursrechtbreed’. De relativiteitseis is opgenomen in artikel 8.69a Awb en 

bepaalt dat de bestuursrechter een besluit niet vernietigt op de grond dat het in strijd is met een 

geschreven of een ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze 

regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich 

daarop beroept.

Op grond van het overgangsrecht bij de Wet aanpassing bestuursprocesrecht geldt de 

relativiteitseis in ieder geval voor beroepszaken tegen besluiten die zijn bekendgemaakt na 1 

januari 2013. Indien bij het beroep in eerste aanleg de relativiteitseis niet geldt, geldt deze op 

grond van het overgangsrecht ook niet in het hoger beroep. Daarmee wordt voorkomen dat de 

spelregels tijdens het spel worden veranderd.

In de rechtspraktijk is de vraag gesteld hoe moet worden omgegaan met nieuwe besluiten (van 

na 1 januari 2013) hangende het (hoger) beroep of nieuwe besluiten ter vervanging van 

vernietigde besluiten na het (hoger) beroep. Geldt dan de relativiteitseis of niet?  Inmiddels 

heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die vraag beantwoord, althans 

voor de situatie dat een bestuursorgaan na een tussenuitspraak - en na 1 januari 2013 - een 

nieuw besluit neemt (ABRvS 11 september 2013, 201203731/1/A1).  In dat geval merkt de 

Afdeling het nieuwe besluit aan als een besluit ex artikel 6:19 Awb en oordeelt de Afdeling dat 

in dat geval de relativiteitseis van artikel 8:69a Awb onverkort van toepassing is.
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De Afdeling haakt kennelijk, ook bij besluiten die voortvloeien uit een procedure waar de 

relativiteitseis niet geldt, aan bij de datum van 1 januari 2013. Is het nieuwe besluit 

bekendgemaakt na 1 januari 2013 dan geldt de relativiteitseis, is de bekendmaking van vóór 1 

januari 2013 dan geldt de relativiteitseis niet. Dat zo zijnde, valt niet in te zien dat dit anders zal 

zijn bij hernieuwde besluiten die worden genomen na een uitspraak van de bestuursrechter, 

bijvoorbeeld na vernietiging van een eerder besluit. 

De vermelde uitspraak toont overigens wel aan dat de uitkomst van deze rechtspraak voor een 

procederende partij erg zuur kan zijn.

In deze zaak werd al gedurende langere tijd geprocedeerd over een vrijstelling en 

bouwvergunning voor een sportschool. De procedure startte toen er van een relativiteitseis nog 

geen sprake was. Dat werd in hoger beroep bij de Afdeling echter anders. Als gevolg van een 

tussenuitspraak heeft het bestuursorgaan - hangende het hoger beroep - een fout hersteld door 

alsnog een missende ontheffing te verlenen van de verplichting uit de bouwverordening om op 

eigen terrein te parkeren. Dit herstelbesluit is van na 1 januari 2013.

Dat brak de eisende partij in deze procedure op. Deze kwam namelijk op voor 

concurrentiebelangen. Die belangen zijn uiteraard niet relevant bij de beoordeling van de 

ontheffing van de parkeereis uit de bouwverordening. Daarbij gaat het om het voorkomen van 

parkeeroverlast. Gevolg daarvan is dat - na jarenlang procederen - de relativiteitseis in de weg 

staat aan een succesvol hoger beroep. Het zal duidelijk zijn dat deze uitspraak grote gevolgen 

heeft voor de besluitvorming hangende (hoger) beroep en de besluitvorming na (hoger) beroep.

Toch ontvankelijk na elektronisch ingediende zienswijze

Op grond van artikel 2:15, lid 1, Awb kunnen berichten alleen dan elektronisch naar een 

bestuursorgaan verstuurd worden als het bestuursorgaan de elektronische weg heeft 

opengesteld. De appellant die opkwam tegen het ontwerp-bestemmingsplan 

“Oudwerkerveldstraat 120, Oudwijk” en de gezamenlijk daarmee ter inzage gelegde ontwerp-

omgevingsvergunning voor (onder meer) het bouwen van een opvanghuis voor het Leger des 

Heils aan de Oudwerkerveldstraat was van dit artikel niet op de hoogte en bracht, kort voor 

afloop van de termijn, via de gemeentelijke website elektronisch een pro forma zienswijze in. In 

beroep betoogde de gemeenteraad, onder verwijzing naar artikel 2:15 Awb dat appellant niet-

ontvankelijk verklaard diende te worden. De elektronische weg was in deze 

coördinatieprocedure immers niet opengesteld.

Appellant kwam, qua ontvankelijkheid, met de schrik vrij. De Afdeling constateerde namelijk in 

haar uitspraak van 25 september 2013 (nr. 201303689/1/R2) dat, hoewel de kennisgeving 

alleen de mogelijkheid bood om schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen, de 

gemeentelijke website ook de mogelijkheid geeft om omtrent ontwerp-omgevingsvergunningen 

elektronisch zienswijzen kenbaar te maken. Appellant heeft dit formulier gebruikt om zijn 

zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning kenbaar te 

maken. De Afdeling is met appellant van mening dat de beschikbare informatie verwarrend is. 

Omdat het evident is dat appellant met het digitaal verzonden formulier op heeft willen komen 

tegen het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning en het formulier 

formeel binnen de wettelijke termijn - via het digitale loket - bij de gemeente binnen is gekomen, 

had appellant de mogelijkheid tot herstel moeten krijgen.

Dat een pro forma zienswijze niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3:15 Awb en appellant 

onverwijld in de gelegenheid moet worden gesteld de inhoudelijke zienswijzen alsnog binnen 

twee weken in te brengen, heeft de Afdeling reeds eerder uitgemaakt (uitspraak van 13 

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340B1C6C120061606C0E641572041E617C76607A6765740C6F6C0874707F777B7C0A0C13602F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=75847&summary_only=&q=201303689%2F1%2FR2


augustus 2008, nr. 200706451/1). De onderhavige uitspraak bevat, wat dit betreft, geen nieuwe 

inzichten.

Nu appellant niet de mogelijkheid is geboden de langs elektronische weg ingediende zienswijze 

alsnog op niet-elektronische weg in te dienen en de pro forma zienswijze van gronden te 

voorzien, kan appellant redelijkerwijs niet verweten worden dat hij tegen het (ontwerp-

)bestemmingsplan en het (ontwerp-)besluit geen zienswijzen heeft ingebracht. Appellant wordt 

alsnog in zijn beroep door de Afdeling ontvangen.

HANDHAVING

Ontheffing Ffw niet noodzakelijk voor uitvoerbaarheid last onder dwangsom

Het college van burgemeester en wethouders van Haren heeft onder oplegging van een 

dwangsom gelast om onder meer een paardenstal te verwijderen en verwijderd te houden. Bij 

beslissing op bezwaar is de last aangevuld met de voorwaarde dat uitvoering van de last plaats 

dient te vinden met een omgevingsvergunning voor het slopen en een ontheffing van de Flora-

en faunawet (Ffw).

De rechtbank verklaart het daartegen ingestelde beroep ongegrond. De Afdeling beslist op 25 

september 2013 (nr. 201207946/1/A1) in hoger beroep anders en oordeelt - voor zover hier 

relevant - onder verwijzing naar een uitspraak van 3 maart 2004 (nr. 200405143/1) dat voor het 

voldoen aan de last in beginsel géén vergunning is vereist. Wat betreft een vergunning voor het 

slopen impliceert de gegeven last immers de toestemming om aan de last te voldoen. Daarbij is 

van belang dat het college zowel voor de omgevingsvergunning als voor de last bevoegd gezag 

is. Wat betreft de vereiste ontheffing ingevolge de Ffw impliceert de gegeven last echter niet die 

toestemming, nu het college daarvoor niet het bevoegd gezag is. Evenmin kan het college de 

uitvoering van de last afhankelijk stellen van de medewerking van een ander bestuursorgaan. 

De rechtbank heeft niet onderkend dat de gestelde voorwaarden niet aan de uitvoering van de 

last konden worden verbonden. De Afdeling verklaart het beroep gegrond en vernietigt het 

besluit van het college voor zover het college daarin heeft bepaald dat de uitvoering van de last 

dient plaats te vinden met een omgevingsvergunning voor het slopen en een ontheffing van de 

Ffw.

De Afdeling is van oordeel dat de last voor het overige evenwel in stand kan blijven omdat door 

appellant terecht niet aannemelijk gemaakt is geacht dat de last onuitvoerbaar is. Tussen 

partijen staat vast dat een ontheffing ingevolge artikel 75 Ffw is vereist alvorens kan worden 

overgegaan tot het verwijderen van de paardenstal om te voorkomen dat artikel 11 van de Ffw 

wordt overtreden. Op voorhand staat niet vast dat die ontheffing ondanks een daartoe 

ingediende toereikende aanvraag nimmer zal worden verleend. Appellant heeft niet aangetoond 

dat de ontheffing reeds is geweigerd noch aannemelijk gemaakt dat deze niet zal worden 

verleend. Een daartoe overgelegd verslag en een brief over de aanwezigheid van het verblijf 

van vleermuizen in de stal zijn daarvoor onvoldoende. Voorts is van belang dat het college ter 

zitting onweersproken heeft gesteld dat een medewerker van het Ministerie van Economische 

Zaken desgevraagd te kennen heeft gegeven dat een ontheffing ingevolge de Ffw voor dit geval 

kan worden verleend.

Mocht de ontheffing worden geweigerd, dan kan appellant het college verzoeken de last op te 

heffen wegens onmogelijkheid om aan de last te voldoen, aldus de Afdeling.
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RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Aanscherping criterium ”duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau”

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan vormen concurrentieverhoudingen in beginsel 

geen in aanmerking te nemen belang. Hierop wordt volgens vaste jurisprudentie van de 

Afdeling alleen een uitzondering gemaakt wanneer de mogelijkheid van vestiging van 

bijvoorbeeld detailhandel tot een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau zal 

leiden, die niet door dwingende redenen wordt gerechtvaardigd. 

Het begrip ”duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau” wordt sinds de uitspraak van 

de Afdeling van 10 juni 2009 (nr. 200808122/1/R3, De Marne) als volgt ingevuld. Om te 

beoordelen of er sprake is van een ontwrichting van het voorzieningenniveau moet worden 

bezien of voor de inwoners van een bepaald gebied een voldoende voorzieningenniveau 

behouden blijft, in die zin dat zij op een aanvaardbare afstand van hun woonplaats hun 

dagelijkse boodschappen kunnen doen. Ten aanzien van niet-dagelijkse inkopen in een 

supermarkt gebruikte de Afdeling als criterium of de inwoners van het verzorgingsgebied, na 

realisatie van de voorzieningen, op een aanvaardbare afstand van hun woonplaats hun 

geregelde boodschappen kunnen doen (ABRvS 2 december 2009, nr. 200901438/1/R3).

In haar uitspraak van 18 september 2013 (nr. 201208105/1/R2) heeft de Afdeling het criterium 

”duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau” aangescherpt.

In de uitspraak gaat het om de vaststelling van het bestemmingsplan De Zeeland, door de 

gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom. Toychamp B.V. exploiteert een 

speelgoeddetailhandelsvestiging in het plangebied en kan zich niet verenigen met de voorziene 

vestiging van een Intertoyswinkel in de directe nabijheid van haar winkelpand.

Ten aanzien van de vraag of sprake is van een duurzame ontwrichting van het 

voorzieningenniveau overweegt de Afdeling dat vanaf heden - anders dan in de uitspraken van 

10 juni 2009 en 2 december 2009 - doorslaggevend wordt geacht of inwoners van een bepaald 

gebied op een aanvaardbare afstand van hun woning kunnen voorzien in hun eerste 

levensbehoeften.

De Afdeling is van oordeel dat een speelgoedwinkel naar zijn aard niet bijdraagt aan de 

mogelijkheid te voorzien in de eerste levensbehoeften. Gelet daarop kan zich in dit geval geen 

duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau voordoen. Eenzelfde overweging volgt op 

het beroep van een fitnesscentrum op de mogelijke ontwrichting van het voorzieningenniveau 

ten gevolge van de mogelijkheid een nieuw fitnessbedrijf te vestigen. Volgens de Afdeling kan 

een fitnesscentrum naar zijn aard niet als een voorziening ten behoeve van de eerste 

levensbehoeften worden aangemerkt.

Een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau als gevolg van een planologisch 

besluit werd onder de bestaande jurisprudentie al niet snel aangenomen. Met deze uitspraak 

beperkt de Afdeling de toepassing van het criterium nog verder. Het gaat enkel nog om eerste 

levensbehoeften. Wat hier wel en niet onder valt zal verdere jurisprudentie moeten uitwijzen: 

speelgoedwinkels en fitnesscentra behoren in ieder geval niet tot de eerste levensbehoeften.
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Bepaling uit beheersverordening onverbindend verklaard

In art. 3.38 Wro is de bevoegdheid voor de raad opgenomen om in plaats van een 

bestemmingsplan een beheersverordening voor een bepaald gebied vast te stellen. 

Voorwaarde is dat het gaat om een gebied waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien. In 

de beheersverordening dient een regeling overeenkomstig het bestaande gebruik te worden 

opgenomen.

Leek er aanvankelijk nog koudwatervrees tegen de vaststelling van een beheersverordening te 

bestaan, met de datum van 1 juli 2013 in zicht, lijken veel gemeenten toch te hebben besloten 

een beheersverordening in plaats van een bestemmingsplan vast te stellen. Hierbij zal een 

belangrijke rol hebben gespeeld dat de vaststelling van een beheersverordening - in vergelijking 

met de procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan - relatief eenvoudig is. De Wro 

bevat hiervoor geen procedurevoorschriften.

Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen rechtstreeks beroep open bij de

bestuursrechter. Dat betekent evenwel niet  dat niets tegen een beheersverordening 

ondernomen kan worden. Eén van de mogelijkheden is om, in het kader van bijvoorbeeld een 

vergunningprocedure of handhavingsprocedure, onderdelen van een beheersverordening bij 

wijze van exceptieve toetsing aan de bestuursrechter voor te leggen. De rechter kan, indien 

onjuistheden worden geconstateerd, de desbetreffende artikel(en) van een beheersverordening 

onverbindend verklaren.  Dat dit grote gevolgen kan hebben, blijkt uit een uitspraak van de 

rechtbank Den Haag van 3 juli 2013 (LJN: ECLI: NL: RBDHA: 2013:7607). 

Aan de orde is een handhavingsprocedure met betrekking tot illegale bewoning van huisjes op 

een volkstuinencomplex. De permanente bewoning van deze woningen (in ieder geval 

nachtverblijf) is in strijd met de bepalingen van de beheersverordening. Eisers zijn van mening 

dat niet handhavend mocht worden opgetreden, omdat het feitelijk bestaande gebruik van de 

huisjes onder het overgangsrecht van de Beheersverordening behoort te vallen. Het gebruik 

valt evenwel niet onder het overgangsrecht omdat in de overgangsbepalingen van de 

beheersverordening een zogenoemde uitsluitingsclausule voor illegaal gebruik is opgenomen. 

Dit houdt in dit geval in dat onder het bestemmingsplan bestaand illegaal gebruik wordt 

uitgesloten van het overgangsrecht van de beheersverordening. Bestaand illegaal gebruik blijft 

hierdoor dus illegaal zodat in beginsel handhavend kan worden opgetreden, hetgeen in dit 

geval ook is gebeurd.

De rechtbank acht deze in de beheersverordening opgenomen uitsluitingsclausule voor illegaal 

gebruik onverbindend. De rechtbank is van oordeel - onder verwijzing naar de 

wetsgeschiedenis - dat, indien wordt gestreefd naar beëindiging van gebruik dat in strijd is met 

het bestaande bestemmingsplan, moet worden gekozen tussen ofwel het feitelijk (laten) 

beëindigen van het gebruik voorafgaand aan de vaststelling van de beheersverordening ofwel 

het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan dat voorziet in een geclausuleerd 

overgangsrecht (nb. in het kader van bestemmingsplannen is het opnemen van een 

uitsluitingsclausule voor illegaal gebruik verplicht, zie art. 3.2.2 lid 4 Bro). Artikel 5.1.1 Bro in 

samenhang met art. 3.38 Wro biedt naar het oordeel van de rechtbank geen ruimte voor de 

beperking van het overgangsrecht zoals dat in de betreffende beheersverordening is 

opgenomen.

De consequentie van het onverbindend verklaren van de uitsluitingsclausule in de 

beheersverordening is, dat het gebruik van de recreatiewoningen onder het algemene 

overgangsrecht valt, met als gevolg dat daartegen niet handhavend kon worden opgetreden. 
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Dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de beheersverordening niet heeft beoogd de 

permanente bewoning voort te zetten doet hier volgens de rechtbank niet aan af, nu de door de 

rechtbank getrokken conclusie voortvloeit uit de keuze voor het instrument van de 

beheersverordening.

Afgewacht moet worden hoe de Afdeling hierover zal oordelen. We houden u op de hoogte.

Welke voorbereidingsprocedure is van toepassing en de gevolgen van een onjuiste 

keuze

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit die in strijd is 

met het geldende bestemmingsplan zijn er verschillende mogelijkheden om een 

omgevingsvergunning te kunnen verlenen. Het toetsingskader hiervoor is te vinden in art. 2.12 

Wabo. Van belang is dat bij toepassing van art. 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 1 (binnenplanse 

afwijkingsbevoegdheid) en art. 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2 (afwijken in bij AMvB 

aangewezen gevallen) de reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.7 Wabo) van toepassing is. 

Bij toepassing van art. 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3 Wabo (projectomgevingsvergunning) 

geldt de uitgebreide procedure (art. 3.10 Wabo). Op grond van art. 3.9, lid 3, Wabo, ontstaat bij 

niet tijdig beslissen in de reguliere procedure een vergunning van rechtswege.

In ABRvS 9 oktober 2013 (nr. 201302047/1/A1) was de vraag aan de orde of een vergunning 

van rechtswege is ontstaan, omdat het college niet binnen de beslistermijn op een aanvraag 

voor de bouw van een tweede bedrijfswoning zou hebben beslist. Hierbij is van belang welke 

procedure in dit geval van toepassing is: de reguliere of uitgebreide procedure.

De Afdeling overweegt (onder verwijzing naar ABRvS 18 juli 2013, nr. 201305064/1/A1 en 

201305064/2/A1) dat het bestuursorgaan na ontvangst van een aanvraag om 

omgevingsvergunning tijdig moet bezien welke procedure daarop ingevolge de Wabo van 

toepassing is. Of de reguliere of de uitgebreide procedure van toepassing is, is afhankelijk van 

de activiteit die wordt aangevraagd. Dit betekent volgens de Afdeling dat, indien de reguliere 

procedure van toepassing is omdat de aangevraagde activiteit binnen de reikwijdte van de in 

het bestemmingsplan gegeven afwijkingsbevoegdheid valt, een omgevingsvergunning van 

rechtswege ontstaat indien niet binnen de beslistermijn op de aanvraag wordt beslist. Of de 

aangevraagde activiteit voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de in het 

bestemmingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid is hierbij niet van belang.

Er moet dus onderscheid worden gemaakt tussen de reikwijdte van de bevoegdheid om 

binnenplans af te wijken en de voorwaarden om toepassing te geven aan die bevoegdheid. 

Hierbij is van belang dat na afloop van de volgens de reguliere procedure geldende 

beslistermijn geen mogelijkheid meer bestaat om te besluiten of aan de voorwaarden is voldaan 

(zie: ABRvS 20 februari 2013, nr. 201202810/1/A1).

In dit geval valt de aangevraagde activiteit - de bouw van een tweede bedrijfswoning - binnen 

de reikwijdte van de in de planvoorschriften gegeven bevoegdheid tot afwijken van het 

bestemmingsplan. Om die reden moest het college de aanvraag mede beoordelen als een 

aanvraag als bedoeld in art. 2.12 lid 1, onderdeel a, onder 1, Wabo. Op deze aanvraag is de 

reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Er is in dit geval niet binnen de termijn van 

de reguliere procedure beslist zodat naar het oordeel van de Afdeling een 

omgevingsvergunning van rechtswege is ontstaan.
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Interessant is vervolgens dat er binnen de beslistermijn van de reguliere procedure een brief uit 

is gegaan waarin is medegedeeld dat op de aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing 

is omdat vergunning alleen kan worden verleend op grond van art. 2.12 lid 1, aanhef en 

onderdeel a, onder 3, Wabo. De betekenis van een dergelijke brief wordt evenwel niet duidelijk, 

omdat in dit geval niet aannemelijk is geworden dat de brief daadwerkelijk binnen de 

beslistermijn is verzonden en (daarmee) bekend gemaakt. Ook in de eerder genoemde 

uitspraak van 18 juli 2013 liet de Afdeling in het midden of, indien het college binnen de 

beslistermijn van de reguliere procedure duidelijk maakt dat het een negatief standpunt heeft 

ten aanzien van de mogelijkheid om binnenplans af te wijken, dit als een tijdige beslissing zou 

kunnen worden geduid (waardoor dus geen vergunning van rechtswege zou ontstaan).

Het blijft dus vooralsnog de vraag hoe dient te worden omgegaan met de situatie, waarin een 

aanvraagde activiteit valt binnen de reikwijdte van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, 

niet aan de hierbij gestelde voorwaarden wordt voldaan, maar wel de bereidheid bestaat te 

bezien of met art. 2.12 lid 1, aanhef en onderdeel a, onder 3 een omgevingsvergunning kan 

worden verleend. Dit probleem zou niet bestaan indien zou moeten worden aangenomen dat er 

sprake is van een rangorde tussen de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid en de 

projectomgevingsvergunning. Een dergelijke rangorde zou immers betekenen dat, indien een 

aangevraagde activiteit onder de reikwijdte van de binnenplanse afwijkingsbevoegd valt en niet 

aan de voorwaarden wordt voldaan, de omgevingsvergunning zonder meer zou moeten worden 

geweigerd. In het geval van rangorde wordt niet toegekomen aan de vraag of met toepassing 

van art. art. 2.12 lid 1, aanhef en onderdeel a, onder 3 een omgevingsvergunning zou kunnen 

worden verleend.

Onder de WRO werd geen rangorde aangenomen tussen vergelijkbare bepalingen, te weten: 

de binnenplanse vrijstelling (art. 15 WRO) en de zogenoemde art. 19-vrijstelling (zie ABRvS 22 

augustus 2007, nr. 200701171/1). De Afdeling was van oordeel dat bij de beoordeling van de 

verlening van een vrijstelling met toepassing van artikel 19 WRO niet relevant is dat gebruik had 

kunnen worden gemaakt van de mogelijkheid om een binnenplanse vrijstelling te verlenen. Wij 

zien niet in dat dit onder de Wabo anders is. We gaan er dan ook van uit dat geen rangorde 

bestaat tussen de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid en de projectomgevingsvergunning. Uit 

de onderhavige uitspraak van 9 oktober 2013 kan dat naar onze mening ook niet worden 

afgeleid.

Concluderend merken wij op dat het aanbeveling verdient bij een aanvraag goed na te gaan of 

de aangevraagde activiteit valt onder de reikwijdte van een in een bestemmingsplan 

opgenomen binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. In dat geval bestaat het risico dat een 

omgevingsvergunning van rechtswege ontstaat. Of het verzenden van een brief binnen de 

beslistermijn van de reguliere procedure, waarin wordt aangegeven dat niet aan de 

voorwaarden voor toepassing van de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid wordt voldaan en de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure zal worden gevolgd voldoende is om een vergunning van 

rechtswege te voorkomen, kan op basis van deze uitspraak niet worden aangegeven. Wordt 

ongetwijfeld vervolgd.

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).

© 2013 KienhuisHoving N.V
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