
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 86
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

- Schriftelijk beroepschrift vereist fysieke handtekening

Ruimtelijk bestuursrecht

- Ontwerp besluit tot wijziging van (onder meer) het Besluit omgevingsrecht in Staatscourant 

gepubliceerd

- Beheersverordening volgens Minister in strijd met art. 3.38 Wro; niet ter vernietiging 

voorgedragen aan Kroon

- Geamendeerde structuurvisie niet op ruimtelijkeplannen.nl; de gevolgen

- Vergunningvrij bouwen: oorspronkelijk hoofdgebouw

- De status van de toelichting bij bestemmingsplannen

Natuurbeschermingsrecht

- Stikstofdepositiebank toegestaan, mits aan voorwaarden wordt voldaan
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ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Schriftelijk beroepschrift vereist fysieke handtekening

In een uitspraak van de Afdeling van 11 december 2013 (nr. 201301018/1/A4) komt de vraag 

aan de orde of een digitaal ondertekend beroepschrift ontvankelijk is.

In casu ging het om een hoger beroepschrift van het college van Gedeputeerde Staten van de 

provincie Zuid Holland. In zowel het hoger beroepschrift als de gronden van hoger beroep stond 

geen fysieke handtekening. Onderaan de brief stond enkel vermeld:"Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland, voor dezen, mw. drs. J.A. Hilgersom, secretaris. Deze brief is digitaal vastgesteld, 

hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief."

Op het verzoek van de Afdeling om het hoger beroepschrift alsnog te voorzien van een fysieke 

handtekening, is namens het college van GS nader toegelicht dat de procedure met de digitale 

handtekening berust op een formeel besluit van het college van GS. Verder is de interne 

procedure met daarbij behorende waarborgen nader toegelicht. Ook deze nadere reactie is 

voorzien van voornoemde digitale handtekening.

De Afdeling overweegt ter zake dat artikel 6:5 Awb jo. 6:24 Awb vereisen dat een (hoger) 

beroepschrift is voorzien van een fysieke handtekening. Omdat het hoger beroepschrift niet aan 

deze wettelijke eis voldoet, wordt het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Voorgaande conclusie zou anders kunnen zijn als het hoger beroep volgens de 

procedureregels uit afdeling 2.3 Awb digitaal was ingediend (hetgeen in deze casus niet het 

geval was).

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Ontwerp besluit tot wijziging van (onder meer) het Besluit omgevingsrecht in 

Staatscourant gepubliceerd

Op 31 oktober 2013 is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en 

diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van 

de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het 

omgevingsrecht’ (hierna kortheidshalve: ontwerpbesluit) aan de Tweede Kamer gezonden en in 

de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2013, nr. 30053).

Het ontwerpbesluit bevat diverse wijzigingen van het Bor, het Barro, het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen, het Bevi, het Besluit mer, het Bro, het Besluit uitvoering Chw en het 

Bouwbesluit 2012. Deze wijzigingen zijn voor het merendeel een uitvloeisel van de Wet van 28 

maart 2013 tot het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (Stb. 2013, 144) (hierna: wet 

pChw).

Het ontwerpbesluit is - in aansluiting op de Chw en de wet pChw - gericht op het aanbrengen 

van enkele verbeteringen en het wegnemen van knelpunten binnen het bestaande stelsel van 

het omgevingsrecht. Zo worden de regels voor omgevingsvergunningvrij bouwen en (tijdelijk) 

afwijken van het bestemmingsplan duidelijker en eenvoudiger gemaakt om de regeling beter 

uitvoerbaar te maken. Verder bevat het ontwerpbesluit een regeling om het plaatsen van 

mantelzorgwoningen eenvoudiger te maken.
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Wij hebben de belangrijkste wijzigingen van het Bor vast voor u op een rij gezet:

- Er wordt een nieuwe benadering voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan 

geïntroduceerd. Thans bepalen de artikelen 2.1 lid 1 onder c jo. 2. 12 lid 2 / 2.23 Wabo jo. 

artikel 5.18 Bor dat een tijdelijke omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

bestemmingsplan kan worden verleend voor een periode van ten hoogste 5 jaren als een 

tijdelijke behoefte kan worden aangetoond. In het ontwerpbesluit worden de leden 1 t/m 3 

van artikel 5.18 Bor geschrapt. Met de wet pChw is artikel 2.12 lid 2 vervallen en artikel 2.23 

Wabo verduidelijkt (thans nog niet in werking getreden). Daarmee wordt een breuk beoogd 

met de strikte jurisprudentie inzake de ‘tijdelijke behoefte’.

In aansluiting daarop wordt een nieuw lid 11 aan artikel 4 Bor toegevoegd, waarmee bij 

omgevingsvergunning (als ‘kruimelgeval’) voor maximaal 10 jaren mag worden afgeweken 

van het bestemmingsplan. Daardoor wordt het tijdelijk afwijken onder de reguliere 

procedure van de Wabo gebracht (behoudens indien sprake is van onlosmakelijke 

samenhang met een activiteit waarvoor de uitgebreide procedure moet worden doorlopen).

- De termijn voor tijdelijke bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a jo. artikel 2.23 

Wabo en artikel 5.16 Bor wordt verlengd tot 15 jaar (thans is dit 5 jaar met een 

verlengingsmogelijkheid tot 10 jaar).

- Artikel 2, lid 3, van bijlage II Bor wordt gewijzigd. Dit artikellid ziet op het vergunningvrije 

bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied. De afstand van 2,5 meter tot het hoofdgebouw 

wordt verruimd tot 4 meter, zodat vergunningvrij bouwen aan het hoofdgebouw wordt 

verruimd. Het bijbehorend bouwwerk binnen de afstand van 4 meter hoeft niet functioneel 

ondergeschikt te zijn, maar mag dezelfde functie als het hoofdgebouw hebben. Daardoor 

wordt het vergunningvrij uitbreiden van woningen eenvoudiger. Verder wordt de maximale 

oppervlakte verruimd tot 100 m² aan al dan niet vergunningplichtige bijbehorende 

bouwwerken waarbij maximaal 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd. Verder 

mag het bijbehorend bouwwerk iets hoger zijn en mag een schuin dak worden aangebracht 

met een maximale nokhoogte van 5 meter (dakhelling wordt berekend via een formule).

- De definitie van achtererfgebied wordt gewijzigd, welke het eenvoudiger moet maken om te 

bepalen of sprake is van achtererfgebied met name in het geval sprake is van een 

hoekpand en bij schuin geprojecteerde panden en/of percelen of bij bochtige wegen.

- De gebruikswijziging uit artikel 4, lid 9 van Bijlage II van het Bor (‘Kruimellijst’) wordt 

verruimd. De eis dat een gebruikswijziging mag zien op maximaal 1500 m² vervalt, alsmede 

de eis uit artikel 5 van bijlage II Bor dat het aantal woningen niet mag toenemen.

De ruimte in deze nieuwsbrief laat het niet toe om alle wijzigingen met u te bespreken. Voor de 

gehele tekst verwijzen wij naar het ontwerpbesluit via de link: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/10/31/ontwerpbesluit-tot-

wijziging-van-het-besluit-omgevingsrecht-en-diverse-amvb-s.html

Wij informeren u zodra er meer duidelijkheid bestaat wanneer het ontwerpbesluit (al dan niet 

deels of gewijzigd) in werking treedt.
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Beheersverordening volgens Minister in strijd met art. 3.38 Wro; niet ter vernietiging 

voorgedragen aan Kroon

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 hierbij 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.

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

bestuursrechter. Dat betekent echter niet dat tegen een beheersverordening niets ondernomen 

kan worden. In onze vorige nieuwsbrief (nr. 85) bespraken wij een uitspraak van de rechtbank 

Den Haag van 3 juli 2013 (ECLI: NL:RBDHA:2013:7607) waarin onderdelen van een 

beheersverordening in een handhavingsprocedure, bij wijze van exceptieve toetsing, aan de 

bestuursrechter waren voorgelegd. Conclusie van de rechtbank in die procedure was dat een in 

de beheersverordening opgenomen bepaling onverbindend was.

Een andere mogelijkheid om tegen een beheersverordening op te komen is om een besluit tot 

vaststelling van een beheersverordening voor te dragen aan de Minister ter vernietiging door de 

Kroon. Onlangs heeft de Minister van I&M op een dergelijk verzoek beslist. Het betreft een 

beslissing van de Minister van I&M van 18 november 2013 op het verzoek van Gedeputeerde 

Staten van Limburg en anderen om de beheersverordening “Hellebeuk” ter  vernietiging voor te 

dragen aan de Kroon. Bij besluit van 17 juni 2013 (en het verlengingsbesluit van 23 september 

2013) was de beheersverordening al voorlopig door de Kroon geschorst.

Voor zover bij ons bekend, is dit de eerste en tot dusver enige beheersverordening ten aanzien 

waarvan de Minister (uit hoofde van de bepalingen uit hoofdstuk XVII Gemeentewet) is verzocht 

om deze ter vernietiging voor te dragen aan de Kroon.

De casus is in deze kwestie als volgt. Op 15 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Voerendaal 

op grond van artikel 3.38 Wro de beheersverordening “Hellebeuk” vastgesteld. De 

gemeenteraad beoogde om met deze beheersverordening illegale permanente bewoning van 

recreatiewoningen op recreatiepark ”de Hellebeuk” te legaliseren.

De Minister heeft in de beslissing van 18 november 2013 bepaald dat de beheersverordening in 

strijd is met artikel 3.38 Wro. In de eerste plaats omdat volgens de Minister sprake is van een 

ruimtelijke ontwikkeling, hetgeen op grond van artikel 3.38 Wro niet is toegestaan. In de 

beheersverordening wordt een positieve bestemming toegekend, die er in het voorafgaande 

bestemmingsplan niet was. De beheersverordening ziet daarmee op een wijziging van de 

bestemming en daarmee een wijziging in het toegestane gebruik van bouwwerken en gronden, 

aldus de Minister.

In de tweede plaats is in de beheersverordening een ‘voorwaardelijke gebruiksregeling’ 

opgenomen ten aanzien van landschappelijke inpassing. Het is een regeling die vergelijkbaar is 

met een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan. In de betreffende regeling was 

bepaald dat het gebruik van de woningen overeenkomstig de beheersverordening alleen is 

toegestaan, indien landschappelijke inpassing conform inpassingsplan is uitgevoerd en in stand 

wordt gehouden. De Minister acht deze ‘voorwaardelijke gebruiksregeling’ in strijd met het 

karakter van de beheersverordening, omdat dit karakter zich verzet tegen de realiseringsplicht 

van een ruimtelijke ontwikkeling. Ook op dit onderdeel is de beheersverordening in strijd met 

artikel 3.38 Wro.
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Ondanks de strijdigheid met artikel 3.38 Wro, heeft de Minister besloten om het besluit tot 

vaststelling van de beheersverordening niet ter vernietiging voor te dragen aan de Kroon. 

Vernietiging is een discretionaire bevoegdheid van de Kroon. Volgens de Minister dient steeds 

aan de hand van alle omstandigheden van het geval een zorgvuldige afweging te worden 

gemaakt van alle bij het besluit betrokken belangen. Een besluit moet alleen worden vernietigd 

als dit proportioneel is ten opzichte van het doel. De Minister is in zijn onderzoek nagegaan wat 

de gevolgen zijn van een vernietiging en wat het resultaat zou zijn geweest als de 

gemeenteraad een bestemmingsplanprocedure had gevolgd. De Minister komt tot de conclusie 

dat vernietiging van de beheersverordening ertoe zou leiden dat de raad een 

bestemmingsplanprocedure moet doorlopen, zonder dat er aanwijzingen zijn dat deze tot een 

andere uitkomst zou leiden. Vernietiging heeft echter grote gevolgen voor een aantal bewoners. 

Verder heeft de Minister meegewogen dat de raad te goeder trouw heeft gehandeld, omdat de 

raad in de veronderstelling verkeerde dat legalisatie met een beheersverordening was 

toegestaan.

Kortom: hoewel de beheersverordening is vastgesteld in strijd met artikel 3.38 Wro, acht de 

minister het niet proportioneel om deze ter vernietiging voor te dragen aan de Kroon. Een 

interessante vraag is vervolgens hoe met deze beslissing - waarin dus expliciet wordt 

aangegeven dat sprake is van strijd met artikel 3.38 Wro - zal worden omgegaan indien derden 

via de eerder genoemde ‘exceptieve toetsing’ - bijvoorbeeld in een handhavingsprocedure - de 

bestuursrechter verzoeken om de beheersverordening onverbindend te verklaren. Wij houden u 

vanzelfsprekend op de hoogte.

Overigens is de beslissing niet gepubliceerd. De beslissing is op te vragen bij het Ministerie van 

I&M.

Geamendeerde structuurvisie niet op ruimtelijkeplannen.nl; de gevolgen

Dat het belangrijk is amendementen te verwerken in de structuurvisie die langs elektronische 

weg beschikbaar wordt gesteld op de landelijke voorziening ”ruimtelijke plannen.nl” ondervond 

de gemeente Leiden (AbRvS 20 november 2013, nr. 201304327/1/R3). Wat was het geval?

Appellanten hadden de raad van Leiden verzocht mee te werken aan een bestemmingsplan dat 

de bouw van een vrijstaande woning tussen de percelen Vlietweg 74 en 76 te Leiden toeliet. 

Het college legde een ontwerpbestemmingsplan ter visie dat, middels de opname van een 

bouwvlak, in de gewenste woning voorzag. De raad besloot het bestemmingsplan niet vast te 

stellen. Het plan zou namelijk in strijd zijn met de op 1 december 2011 vastgestelde 

gemeentelijke Structuurvisie, die behoud en versterking  van het weidevogelgebied en een 

duurzame Oostvlietpolder nastreeft. Deze structuurvisie is bij amendement aangepast. Daarbij 

is niet alleen in, maar ook ter hoogte van het weidevogelgebied (en daarmee ter hoogte van het 

plangebied), geen kleinschalige bebouwing toegestaan. Het amendement is abusievelijk niet in 

de structuurvisie verwerkt die langs elektronische weg beschikbaar gesteld is. Blijkens de op de 

landelijke voorziening opgenomen structuurvisiekaart zijn de gronden tussen Vlietweg 74 en 76 

als nieuw te ontwikkelen woongebied aangemerkt.

Appellanten zijn het oneens met het raadsbesluit om het bestemmingsplan niet vast te stellen 

en gaan hiertegen in beroep. Hun belangrijkst beroepsgronden zijn de volgende:

- het college heeft zich gedurende de gehele procedure positief uitgelaten over het plan;

- de gepubliceerde structuurvisie staat niet in de weg aan kleinschalige woningbouw op de 

gronden tussen Vlietweg 74 en 76. Deze gronden maken, blijkens de gepubliceerde 
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structuurvisiekaart, deel uit van het bestaande bebouwingslint en liggen buiten het 

weidevogelgebied.

Dat de eerste beroepsgrond niet slaagt zal juristen (anders dan wellicht burgers) niet verbazen. 

De Afdeling overweegt - zoals te doen gebruikelijk in dit soort situaties - dat de raad besluit over 

de vaststelling van het bestemmingsplan (dus niet het college) en dat het daarbij mogelijk is dat 

het ontwerpplan - al dan niet via een amendement - gewijzigd wordt of helemaal niet wordt 

vastgesteld.

De tweede beroepsgrond slaagt wel. Het amendement, waarbij ook de gronden tussen Vlietweg 

74 en 76 als weidevogelgebied zijn aangewezen, is niet verwerkt in de structuurvisie die langs 

elektronische weg beschikbaar is gesteld. Niet de geamendeerde structuurvisie, maar de op 

”ruimtelijke plannen.nl” gepubliceerde structuurvisie vormt de toekomstvisie van Leiden. Blijkens 

de op ruimtelijkeplannen.nl opgenomen structuurvisiekaart is het perceel als nieuw te 

ontwikkelen woongebied aangemerkt. De beoogde woning is met dat beleid niet in strijd. Het 

bestreden besluit wordt, wegens strijd met art. 3:46 Awb, vernietigd. De raad zal een nieuw 

besluit omtrent vaststelling moeten nemen. Ter voorlichting aan partijen merkt de Afdeling op 

dat het bij de voorbereiding daarvan niet nodig zal zijn afdeling 3.4 van de Awb opnieuw te 

doorlopen.

Vergunningvrij bouwen: oorspronkelijk hoofdgebouw

Recent bespraken wij in onze nieuwsbrief (nr. 84) een uitspraak waarin het begrip 

”achtererfgebied”, zoals dat voorkomt in de artikelen 2 en 3 van bijlage II bij het Bor, werd 

verduidelijkt. Uit de besproken uitspraak bleek dat wanneer een bepaalde bestemming (zoals 

‘Groenvoorziening’) een gebruik als erf niet toestaat, er evenmin sprake kan zijn van 

achtererfgebied. Een bijbehorend bouwwerk kan dan niet omgevingsvergunningvrij gerealiseerd 

worden.

In een uitspraak van de Afdeling van 16 oktober 2013 (nr. 201211488) was ook de vraag aan 

de orde wat tot het achtererfgebied behoort. Meer concreet ging het hierbij om de invulling van 

het begrip ”hoofdgebouw” bij de bepaling van het achtererfgebied.

De casus is als volgt. Appellant is voornemens zijn woning aan de achterzijde te vergroten. Het 

betreft een hoekwoning, waarbij aan de rechterzijgevel in 1977 - met bouwvergunning - een zij-

uitbouw is gerealiseerd, waarvan de achtergevel op gelijke hoogte ligt met de achtergevel van 

de woning. Het bouwplan zal worden gerealiseerd aan de achtergevel van de woning en de in 

1977 gerealiseerde zij-uitbouw.

De Afdeling ziet zich voor de vraag gesteld of de vergroting van de woning aan de achterzijde 

omgevingsvergunningvrij is op grond van artikel 2, onder 3, van bijlage II bij het Bor. Daarbij 

moet in de eerste plaats beoordeeld worden of de grond, waarop de aanbouw is voorzien, is 

aan te merken als achtererfgebied. Volgens de begripsomschrijving in artikel 1 van bijlage II bij 

het Bor moet onder achtererfgebied worden verstaan:

‘erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer 

dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw’. 

Er was in dit geval discussie over de vraag of bij het bepalen van het achtererfgebied al dan niet 

moet worden uitgegaan van het oorspronkelijk hoofdgebouw. De term ”oorspronkelijk 

hoofdgebouw” komt voor in artikel 2, onder 3, van bijlage II. Indien bij de bepaling van het 

achtererfgebied zou moeten worden uitgegaan van het oorspronkelijk hoofdgebouw, zou het 
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terrein gelegen achter de in 1977 gerealiseerde zijuitbouw niet als achtererfgebied kunnen 

worden aangemerkt. Dat zou betekenen dat de beoogde uitbouw op die plaats (dus achter de in 

1977 gerealiseerde zijuitbouw) niet vergunningvrij zou mogen worden gebouwd.

De Afdeling oordeelt - anders dan de rechtbank - dat het bij het begrip ”hoofdgebouw” in de 

begripsomschrijving van achtererfgebied niet van belang is wat het oorspronkelijke 

hoofdgebouw is. De term ”oorspronkelijk” is ook niet in de begripsomschrijving van 

achtererfgebied opgenomen. Dat in artikel 2, onder 3, van bijlage II wel wordt gesproken van 

“oorspronkelijk hoofdgebouw” heeft als reden dat voor de toepassing van artikel 2 het begrip 

”oorspronkelijk” als onderdeel van een goede anti cumulatieregeling onvermijdelijk is gebleken 

(verwezen wordt hierbij naar Stb. 2010, 143, p. 136). Die betekenis is echter niet van invloed op 

de betekenis van het begrip ”achtererfgebied” in de aanhef van artikel 2, onder 3, van bijlage II. 

Dit betekent dat bij het bepalen van het achtererfgebied, niet van belang is wat het 

oorspronkelijk hoofdgebouw is. 

Om te kunnen spreken van hoofdgebouw zoals bedoeld in de begripsomschrijving is verder nog 

wel het volgende van belang. In de nota van toelichting bij het Bor staat dat een hoofdgebouw 

ook slechts een gedeelte van een gebouw kan zijn. Dat komt doordat aan een hoofdgebouw 

ruimten kunnen zijn aangebouwd die functioneel en bouwkundig als ondergeschikt kunnen 

worden aangemerkt. Deze bouwkundig en functioneel ondergeschikte ruimten mogen niet 

worden aangemerkt als onderdelen van het hoofdgebouw. 

Voor dit concrete geval betekende dat, dat moest worden bezien of de in 1977 gerealiseerde 

uitbouw al dan niet in functioneel en bouwkundig opzicht als ondergeschikt moest worden 

aangemerkt.

De zijuitbouw is in dit geval in bouwkundig en functioneel opzicht deel gaan uitmaken van de 

woning (er is dus geen sprake van ondergeschiktheid). Om die reden moet de woning inclusief 

de zijuitbouw aangemerkt worden als hoofdgebouw zoals bedoeld in de begripsomschrijving 

van “achtererfgebied”. 

De conclusie is dat niet alleen het achter de woning gelegen erfgedeelte is aan te merken als 

achtererfgebied, maar dat ook het gedeelte achter de in 1977 gerealiseerde zijuitbouw deel uit 

is gaan maken van het achtererfgebied. Aan de voorwaarde dat sprake moet zijn van een 

bijbehorend bouwwerk dat in achtererfgebied is gelegen is derhalve voldaan. Aangezien ook 

aan de overige toepassingsvoorwaarden is voldaan concludeert de Afdeling dat de uitbreiding 

van de woning omgevingsvergunningvrij gerealiseerd kan worden.  

Eerder in deze nieuwsbrief werd al gerefereerd aan de komende wijziging van het Besluit 

omgevingsrecht. Er zij op deze plaats nogmaals op gewezen dat met deze wijziging ook artikel 

2, onder 3, van bijlage II bij het Bor zal veranderen.

De status van de toelichting bij bestemmingsplannen

In AbRvS 20 november 2013 (nr. 201300732/1/A1, Rozenburg) en AbRvS 20 november 2013  

(nr. 201302335/1/A1, Stadsdeel Zuidoost) worden we er nog eens aan herinnerd  dat de 

plantoelichting niet kan afdoen aan hetgeen ondubbelzinnig in de planregels is bepaald. Wij 

bespreken hierna uitsluitend de Afdelingsuitspraak inzake Rozenburg, omdat hieruit het 

duidelijkst blijkt hoe belangrijk het is dat de planvoorschriften de bedoeling van de planwetgever 

juist weergeven.
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Op 4 januari 2011 weigeren burgemeester en wethouders aan appellant een 

omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een bijgebouw aan de zijgevel van 

diens pand in Rozenburg. Het door appellant tegen dit besluit ingediende bezwaarschrift wordt 

op 18 oktober 2011 ongegrond verklaard en het bestreden besluit (onder aanvulling van de 

gronden) gehandhaafd.

Appellant baseert zijn stelling dat hij recht heeft op een omgevingsvergunning op de artikelen 

19.2.1, aanhef en onder i, juncto art. 1.16 van de planregels.

Artikel 19.2.1 van de planregels bepaalt voor het bouwen van gebouwen in of op de gronden 

met de aanduiding "Tuin" dat bestaande bijgebouwen, welke aanwezig zijn ten tijde van de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan, worden toegestaan en mogen worden behouden, 

vernieuwd en veranderd.

Art. 1.16 definieert bestaand bij bebouwing als: bebouwing zoals aanwezig op het tijdstip van de 

terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, dan wel bebouwing die gebouwd mag 

worden krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning.

De geoefende lezer van bestemmingsplannen ziet meteen waar het aan schort: in de regels is 

verzuimd op te nemen dat zij alleen gelden voor legale al gerealiseerde bebouwing en voor nog 

niet gerealiseerde, maar wel reeds vergunde bebouwing. Appellant, die zonder bouw-

/omgevingsvergunning gebouwd heeft, ziet zijn kans schoon om zijn illegale bijgebouw alsnog 

vergund te krijgen. Bij (burgemeester en wethouders en) de rechtbank vangt hij echter bot. De 

rechtbank is van oordeel dat de planwetgever in art. 19.2.1 alleen het oog gehad heeft op legale 

al gerealiseerde bebouwing (...). Ze leidt dit af uit de toelichting. Daarin staat dat met het 

bestemmingsplan geen ingrijpende, nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, maar dat 

de nadruk ligt op beheer en behoud van de bestaande bebouwde omgeving die door eerdere 

procedures reeds mogelijk is gemaakt. Ze baseert zich tevens op de tekst van art. 25.5 van de 

regels. Art. 25.5 bepaalt hoe omgegaan dient te worden met bestaande afstanden en maten 

van bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 

Woningwet. Door de toelichting te combineren met art. 25.5 (dat spreekt over bouwwerken, 

opgericht met inachtneming van de Woningwet) komt de rechtbank tot de conclusie dat de 

artikelen 19.2.1 juncto art. 16.1 alleen geschreven zijn voor legaal opgerichte bouwwerken.

De Afdeling volgt de rechtbank niet. Zij overweegt het volgende:

Zoals de Afdeling al eerder heeft overwogen (uitspraak van 2 december 2009, nr. 200900961), 

zijn de op de plankaart vermelde bestemming en de daarbij behorende voorschriften beslissend 

voor het antwoord op de vraag of het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. De 

toelichting heeft in dit verband in zoverre betekenis dat deze over de bedoeling van de 

planwetgever inzicht kan geven indien de bestemming en de bijbehorende voorschriften 

waaraan moet worden getoetst op zich zelf noch in hun samenhang duidelijk zijn. Zoals de 

Afdeling eveneens eerder heeft overwogen (uitspraak van 18 februari 2009, nr. 200804419/1) 

kan de bedoeling van de planwetgever niet afdoen aan hetgeen in de planvoorschriften 

ondubbelzinnig is bepaald.

De Afdeling is vervolgens snel klaar met deze kwestie. De rechtbank heeft ten onrechte in de 

plantoelichting en art. 25.5 een beperking in de reikwijdte van art. 19.2.1 gelezen. Art. 19.2.1 

heeft, gezien de duidelijke en onvoorwaardelijke formulering, betrekking op bestaande 

bijgebouwen die aanwezig zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Nu 
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het bijgebouw aanwezig was ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan, heeft 

de rechtbank ten onrechte overwogen dat het bijgebouw in strijd is met het bestemmingsplan.

Het bouwwerk voldoet niet aan de in de welstandsnota opgenomen criteria dat de afstand van 

het bijgebouw tot aan de voorgevelrooilijn minimaal drie meter moet zijn en tot aan de 

zijerfgrens minimaal een meter. Om die reden heeft de Commissie voor Welstand en 

Monumenten een negatief welstandsadvies afgegeven. Ook het negatieve welstandsadvies kan 

in dit geval de weigering van de omgevingsvergunning niet dragen.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 16 juni 2010 (nr. 

200907830/1/H1) dient de welstandstoets zich in beginsel te richten naar de 

bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Het welstandsoordeel mag niet leiden tot 

een belemmering van de verwezenlijking van de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan.

Dit bestemmingsplan laat toe dat bestaande bijgebouwen mogen worden behouden, vernieuwd 

en veranderd, mits deze aanwezig zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan. In deze bepaling wordt niet de voorwaarde gesteld dat deze bijgebouwen 

dienen te voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Het volgen van het welstandsadvies 

leidt ertoe dat bijgebouwen als bedoeld in deze bepaling alleen behouden mogen worden 

wanneer deze met redelijke eisen van welstand in overeenstemming zijn. Het betreffende 

besluit, waarbij dit (welstands)advies gevolgd wordt, leidt tot een onaanvaardbare (en daarmee 

niet acceptabele) belemmering voor de verwezenlijking van de bouwmogelijkheden die het 

bestemmingsplan biedt.

Op basis van vorengenoemde overwegingen komt de Afdeling, anders dan de rechtbank, tot 

het oordeel dat het besluit van 18 oktober 2011 in strijd met art. 7:12, eerste lid, Awb, genomen 

is. Het hoger beroep is gegrond. Het gebrek in het besluit van 18 oktober 2011 dient te worden 

hersteld, waarbij het college, opnieuw beslissend op het gemaakte bezwaar, met inachtneming 

van de uitspraak, dient te beslissen of zich al dan niet een weigeringsgrond voor afgifte van een 

omgevingsvergunning voordoet.

NATUURBESCHERMINGSRECHT

Stikstofdepositiebank toegestaan, mits aan voorwaarden wordt voldaan

Op 13 november 2013 is een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de 

stikstofdepositiebank van Noord-Brabant (nrs. 201303243/1/R2; 201303324/1/R2; 

201303514/1/R2 en 201303816/1/R2). Een gelijkluidende uitspraak (onder verwijzing naar de 

uitspraak met betrekking tot de Noord-Brabantse stikstofdepositiebank) is verschenen ten 

aanzien van de stikstofdepositiebank van Utrecht (nr. 201206190/1/R2).

Lange tijd was onduidelijk of bij de verlening van Nbw-vergunningen gebruik mocht worden 

gemaakt van de saldi uit een salderingsbank. Aan deze onzekerheid is met de uitspraken van 

13 november 2013 een einde gekomen. Uit de uitspraken volgt dat saldo uit een depositiebank 

kan worden betrokken bij de verlening van een Nbw-vergunning, indien door het stellen van 

voorwaarden aan de op te nemen en de te ontrekken saldi is gewaarborgd dat een directe 

samenhang bestaat tussen de in de depositiebank op te nemen en de te onttrekken saldi. 

Hierbij wordt overwogen dat het niet bezwaarlijk is dat bij saldering op grond van een 

depositiebank (anders dan is vereist bij externe saldering) niet wordt aangegeven van welke 

ingetrokken milieuvergunning het saldo afkomstig is.
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In het geval van de depositiebank Noord-Brabant overweegt de Afdeling dat de vereiste directe 

samenhang  onvoldoende is gewaarborgd. Het gaat hierbij fout op de volgende drie punten.

De Afdeling is in de eerste plaats van oordeel dat de vereiste directe samenhang alleen 

aanwezig is bij milieuvergunningen die zijn ingetrokken na de datum van (het concrete 

voornemen tot) instelling van de depositiebank. Die datum is in Noord-Brabant 29 september 

2009, de datum waarop het convenant ”Stikstof en Natura 2000” is gesloten. Dat betekent meer 

concreet dat in de depositiebank alleen saldi mogen zijn opgenomen van bedrijven waarvan de 

milieuvergunning is ingetrokken na 29 september 2009. De depositiebank Noord-Brabant 

voldoet niet aan deze voorwaarde. De depositiebank is gevuld met vergunningen van bedrijven 

die na 7 december 2004 zijn gestopt.

De Afdeling oordeelt in de tweede plaats dat niet wordt uitgesloten (in de stikstofverordening en 

het protocol Depositiebank) dat in de depositiebank saldi worden opgenomen van bedrijven die 

op het moment van intrekken van de milieuvergunning feitelijk niet meer aanwezig waren. De 

voorwaarde dat  een bedrijf feitelijk nog aanwezig moet zijn geldt eveneens bij externe saldering 

(vgl. bv. AbRS 14 augustus 2013, nr. 201205373/1/R2) en een dergelijke waarborg kan volgens 

de Afdeling bij de inrichting van een depositiebank niet worden gemist.

In dit kader is nog van belang dat de Afdeling in de uitspraak van 13 november 2013 nader 

preciseert wanneer kan worden aangenomen dat een bedrijf feitelijk aanwezig is. Dat is het 

geval als de hervatting van het bedrijf mogelijk is zonder dat daarvoor een vergunning op grond 

van art. 19d lid 1 Nbw 1998 voor de realisering van een project is vereist. Deze voorwaarde is 

van belang om het mitigerende karakter van saldering te waarborgen.

Ten slotte is de Afdeling van oordeel dat de stikstofverordening en het protocol Depositiebank 

niet waarborgen dat in de depositiebank uitsluitend milieuvergunningen zijn opgenomen die zijn 

verleend voor de referentiedatum voor het betrokken Vogelrichtlijngebied. Het is daardoor 

mogelijk dat saldo is gebruikt dat afkomstig is van een milieuvergunning voor een bedrijf dat na 

de referentiedatum is opgericht of is gewijzigd, zonder dat is gewaarborgd dat die oprichting of 

wijziging passend is beoordeeld als bedoeld in art. 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn.

De stikstofdepositiebank van Noord-Brabant voldoet volgens de Afdeling dus niet aan de 

gestelde voorwaarden. Concreet in deze uitspraak betekent  dat het volgende. In geding waren 

vier verleende Nbw-vergunningen voor veehouderijbedrijven. Voorafgaand aan de 

vergunningverlening is een viertal salderingsbesluiten genomen, waarbij saldo uit de 

depositiebank aan de bedrijven is toegekend. De provincie heeft bij de verlening van de Nbw-

vergunningen de salderingsbesluiten betrokken. Nu de stikstofdepositiebank volgens de 

Afdeling niet aan de voorwaarden voldoet konden de salderingsbesluiten in de aan de orde 

zijnde gevallen niet bij de vergunningverlening worden betrokken. Gevolg hiervan is dat de 

verleende Nbw-vergunningen worden vernietigd.

De uitspraak heeft ook in algemene zin grote gevolgen voor de vergunningverlening ten 

behoeve van de uitbreiding van veehouderijen in Brabant. De provincie heeft onlangs in een 

brief aan staatssecretaris Dijksma aangegeven dat nu er geen gebruik meer kan worden 

gemaakt van de depositiebank een volstrekt onwerkbare situatie is ontstaan. Er wordt een 

dringend beroep op de staatssecretaris gedaan om er voor te zorgen dat de Programmatische 

Aanpak Stikstof deze impasse zo snel mogelijk zal doorbreken.
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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).

© 2014 KienhuisHoving N.V

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