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COLLEGE ALS BEVOEGD GEZAG BEREID VRIJSTELLING TE VERLENEN: 
GEEN SPRAKE VAN CONCREET ZICHT OP LEGALISATIE WEGENS NIET 
VERLENEN VVGB DOOR PROVINCIE

Op 14 januari 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over concreet zicht op legalisatie, 

waarin voor een activiteit zowel een toestemming nodig was van het college als bevoegd 

gezag, als een verklaring van geen bezwaar (‘vvgb’) van gedeputeerde staten van Noord-

Holland (‘GS’) (ABRvS 14 januari 2015, nr. 201400363/1/A1). In deze zaak was het bevoegd 

gezag wél bereid een vrijstelling en bouwvergunning te verlenen, maar was GS niet bereid de 

vereiste vvgb te verlenen. Onder die omstandigheden is van concreet zicht op legalisatie geen 

sprake.

De casus is als volgt. Bij besluit van 2 augustus 2005 heeft het college, nadat GS op 5 juli 2005 

een vvgb had verleend, aan appellant vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het 

oprichten van een windturbine op het perceel. Appellant heeft echter een ander type 

windturbine gebouwd - in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en op een 

andere locatie dan waarvoor vrijstelling en bouwvergunning is verleend. Vervolgens heeft 

appellant een aanvraag ingediend ter legalisering van de reeds gebouwde windturbine. Het 

college heeft, om medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan met toepassing van 

artikel 19 lid 1 WRO (oud), een aanvraag om een vvgb bij GS ingediend. GS heeft deze 

vervolgens geweigerd.

De Afdeling verwijst naar haar uitspraak van dezelfde datum inzake de bouw van de 

windturbine (ABRvS 14 januari 2015, nr. 201400365/1/A1), waarin wordt geoordeeld dat GS 

aan de hand van de betrokken provinciale en individuele belangen diende te beoordelen of het 

verlenen van een vvgb al dan niet mogelijk is, waarbij het uitsluitend rekening dient te houden 

met de regels uit de provinciale verordening. Nu een vvgb van GS is vereist teneinde vrijstelling 

voor het bouwplan te kunnen verlenen, en GS deze ten tijde van het bestreden besluit reeds 

had geweigerd, heeft het college zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat concreet zicht 

op legalisering bestaat.

Deze uitspraak sluit aan bij eerdere jurisprudentie van de Afdeling waarbij eveneens een vvgb 

van GS was vereist (ABRvS 11 februari 2004, nr. 200304122/1 en ABRvS 14 april 2004, nr. 

200306140/1).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Mil.
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COLLEGE VERZUIMT NA TUSSENUITSPRAAK AFDELING TE REAGEREN: 
HOGER BEROEP GEGROND EN RECHTBANKUITSPRAAK VERNIETIGD, 
NIEUWE BESLISSING OP BEZWAAR

In een uitspraak van 21 januari 2015 (ABRvS 21 januari 2015, nr. 201311446/2/A1), werd het 

beroep van appellanten gegrond verklaard omdat het college na de tussenuitspraak van de 

Afdeling in het geheel niet meer heeft gereageerd.

Bij tussenuitspraak van 17 september 2014 (nr. 201311446/1/A1), heeft de Afdeling het college 

opgedragen om binnen 16 weken na verzending van die tussenuitspraak de daarin omschreven 

gebreken in het besluit te herstellen. Het bestreden besluit betrof een beslissing op bezwaar 

waarbij het college heeft geweigerd handhavend op te treden tegen de door appellanten 

gestelde illegale situaties. Appellanten hebben met succes betoogd dat de rechtbank heeft 

miskend dat het college bevoegd was handhavend op te treden. Vast staat dat twee van de aan 

de omgevingsvergunning verleende verbonden voorschrift zijn overtreden, zo blijkt mede uit de 

door hen overgelegde foto's. De Afdeling oordeelt met een bestuurlijke lus op voet van artikel 

8:51d Awb, dat het college een nieuwe beslissing op bezwaar dient te nemen. De Afdeling wijst 

het college er in dit kader op dat voor het legaliseren van de overtreding een 

omgevingsvergunning nodig is en dat in de nieuwe beslissing op bezwaar dient te worden 

beoordeeld of zich bijzondere omstandigheden voordoen op grond waarvan het college kan 

afzien van handhavend optreden, bijvoorbeeld indien concreet zicht op legalisering bestaat. De 

uitkomst van deze beoordeling diende het college in de vorm van een nieuw besluit aan de 

Afdeling toe te zenden.

Nu deze termijn was verstreken en geen reactie van het college is ontvangen, heeft de Afdeling 

aanleiding het hoger beroep gegrond verklaard en de uitspraak van de rechtbank vernietigd. 

Vervolgens doet de Afdeling hetgeen de rechtbank had behoren te doen, en verklaart het 

ingestelde beroep gegrond. Het besluit dient te wordt vernietigd wegens strijd met de artikelen 

3:2 en 7:12 Awb. Daarnaast ziet de Afdeling aanleiding het college op te dragen met 

inachtneming van hetgeen in de uitspraak van 21 januari 2015 en in de tussenuitspraak is 

overwogen, een nieuw besluit te nemen binnen 8 weken. Het verzoek van appellanten om een 

dwangsom op te leggen voor iedere week die het college in gebreke blijft om de uitspraak na te 

leven, wordt door de Afdeling niet gehonoreerd.

Het verzuim om te reageren op de tussenuitspraak, brengt - anders dan de gegrondverklaring 

van het hoger beroep - geen (feitelijke) consequenties mee voor het college. Immers, zowel 

naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling als na vernietiging van de 

rechtbankuitspraak dient het college een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Ook het 

verzoek om een dwangsom op te leggen ingeval het college wederom in gebreke blijft, wordt 

door de Afdeling niet ingewilligd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Mil.

FRUITSECTOR EN GEVOELIGE FUNCTIES

In een uitspraak van 7 januari 2015 (nr. 201305911/1/R6) staan het bestemmingsplan “Tull en ’t 

Waal” en een omgevingsvergunning voor de bouw van 40 woningen centraal. Deze besluiten 

zijn gecoördineerd voorbereid met toepassing van art. 3.30 Wro. De nieuw te bouwen woningen 

liggen tegenover een fruitteeltbedrijf. De fruitteler vreest dat de nieuwe woningen hem 

onevenredig zullen belemmeren in zijn bedrijfsvoering en stelt tegen beide besluiten beroep in. 

We bespreken hierna slechts enkele van de ingebrachte beroepsgronden.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82310&summary_only=&q=201311446%2F1%2FA1
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Het rapport Tholen 1

De gemeenteraad heeft aan zijn vaststellingsbesluit het rapport "Onderzoek naar 

driftblootstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Tholen, 1. 

Boomgaardbespuitingen", van maart 2012 ten grondslag gelegd (hierna: het rapport Tholen 1). 

Dit rapport is opgesteld door Plant Research International, onderdeel van de Wageningen UR.

Het rapport Tholen 1 is opgesteld in opdracht van de gemeente Tholen. Het betreft een 

onderzoek naar driftblootstellingen bij nieuwe woningen ten behoeve van het bestemmingsplan 

"Buitengebied Mosselhoekseweg 5". In het rapport Tholen 1 staat op welke afstand geen 

overschrijding meer plaatsvindt van de AEL (acceptable exposure level) op de hoogten 0-3 m 

en 3-6 m bij het gebruik van flonicamid (insecticide) en captan (fungicide) in onder meer de 

situatie (praktijksituatie 4) waarbij de eerste bomenrij op de boomgaard op 3 m afstand van de 

perceelsgrens van het fruitteeltbedrijf is geplaatst, gebruik wordt gemaakt van driftarme 

spuittechnieken in een volblad situatie en een kale boom situatie, en tussen de boomgaard en 

de voorziene bebouwing een sloot ligt.

Hoewel dit rapport niet is opgesteld voor de locatie “Tull en ‘t Waal”meent de raad dat (één van) 

de hierin beschreven standaardsituatie(s) ook van toepassing zijn (is) in het onderhavige geval. 

De Afdeling oordeelt hierover (en over enkele andere geschilpunten die partijen verdeeld 

houden) als volgt.

Fruitsector en gevoelige functies: in beginsel 50 meter

De Afdeling herhaalt haar standaardoverweging dat de planologische keuze om een afstand 

van 50 m aan te houden tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector 

waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, in het algemeen niet onredelijk wordt 

geacht. De keuze voor een kortere afstand is mogelijk indien aan die keuze een deugdelijke 

motivering ten grondslag is gelegd.

Is het rapport Tholen representatief?

Met betrekking tot het standpunt van de fruitteler dat het rapport Tholen niet representatief is 

omdat hierin ten onrechte niet alle toegestane gewasbeschermingsmiddelen voor de appel- en 

perenteelt betrokken zijn, oordeelt de Afdeling als volgt:

6.1.1. De raad heeft ter zitting toegelicht dat captan en flonicamid behoren tot de meest 

schadelijke stoffen. Captan en flonicamid bieden volgens de raad dan ook een representatief 

"worst case" onderzoeksuitgangspunt. In het deskundigenbericht wordt dit bevestigd.[Appellant] 

heeft zijn stelling dat de raad zich ten onrechte op dit standpunt heeft gesteld onvoldoende 

onderbouwd. Het betoog van [appellant] dat met het rapport Tholen 1 in zoverre niet is

uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden op 

het perceel [locatie] slaagt derhalve niet.

Gaat het rapport Tholen uit van de maximale planologische mogelijkheden?

Het betoog van de fruitteler dat het rapport Tholen 1 niet uitgaat van de maximale planologische 

mogelijkheden, omdat het niet uitgaat van de maximale doseringen die voor de 

gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan op grond van de desbetreffende toelatingseisen 

slaagt wel. Toegespitst op Malvin WG (6782 N) - een middel dat captan als werkzame stof 

bevat - overweegt de Afdeling het volgende:

7.1. Uit het besluit van de College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden (hierna: de Ctgb) van 11 juni 2010 tot wijziging van de toelating van het middel Malvin 



WG, zoals dat luidde ten tijde van belang, volgt dat Malvin WG voor 80% uit captan bestaat. In 

de wettelijke gebruiksvoorschriften zoals vermeld in bijlage 1 van het besluit van 11 juni 2010, 

zoals dat luidde ten tijde van belang, staat dat het gebruik van Malvin WG als 

schimmelbestrijdingsmiddel in de appel- en perenteelt voor 1 mei en in het najaar vanaf het 

moment van 50% bladval, op percelen die grenzen aan watergangen uitsluitend is toegestaan 

indien het middel in de eerste 20 meter grenzend aan de watergang verspoten wordt met een 

Venturidop waarbij de laatste bomenrij éénzijdig in de richting van het perceel bespoten dient te 

worden, met een maximum dosering van 3,25 kg/ha. [Appellant] stelt terecht dat dit met zich 

brengt dat indien het middel Malvin WG overeenkomstig dit gebruiksvoorschrift wordt gebruikt 

2,6 kg/ha (80%) daarvan de stof captan betreft. In het rapport Tholen 1 is echter bij het middel 

Malvin WG uitgegaan van een dosering van 1,5 kg/ha captan. Gelet op het voorgaande betoogt 

[appellant] terecht dat de gekozen dosering van onderzochte middelen per hectare in het 

rapport Tholen 1 onvoldoende zijn onderbouwd. Gelet hierop is onduidelijk of in het rapport 

Tholen 1 in zoverre is uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale 

planologische mogelijkheden op het perceel [appellant]. Het betoog van [appellant] slaagt.

Mag rapport Tholen in Houten gebruikt worden?

De Afdeling lijkt het antwoord op de vraag of het rapport Tholen gebruikt kan worden in Houten 

enigszins te omzeilen. Naar aanleiding van het betoog van de gemeenteraad dat geen 

locatiespecifiek onderzoek gedaan behoeft te worden, omdat in het rapport Tholen 1 de 

gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door een fruitteeltbedrijf voor zeven 

verschillende standaardsituaties zijn beoordeeld, reageert de Afdeling als volgt:

9.2. De Afdeling stelt vast dat het onderzoeksuitgangspunt waarbij de eerste bomenrij op het 

perceel [locatie] op 3 m afstand van de perceelgrens is geplaatst, niet in het bestemmingsplan 

is vastgelegd. Voorts betoogt [appellant] terecht dat het gebruik van gewasbeschermings-

middelen ten behoeve van agrarische activiteiten anders dan boom- en fruitteelt, op de 

groenstrook met de bestemming "Agrarisch" en de aanduiding "milieuzone - spuitzone" die ligt 

tussen het fruitteeltbedrijf en de voorziene woningen, gelet op artikel 3, leden 3.3.1 gelezen in 

samenhang met lid 3.3.2, van de planregels, is toegestaan. In het rapport Tholen 1 wordt echter 

uitgegaan van de situatie dat tussen de eerste bomenrij van het fruitteeltbedrijf en de voorziene 

gevoelige bestemmingen in het geheel geen gebruik kan worden gemaakt van 

gewasbeschermingsmiddelen. Reeds gezien het voorgaande heeft de raad zich ten onrechte 

op het standpunt gesteld dat het rapport Tholen 1 betrekking heeft op een met de thans 

voorliggende vergelijkbare situatie. Het betoog van [appellant] slaagt.

En dus?

Gelet op het voorgaande stelt de fruitteler zich, volgens de Afdeling, terecht op het standpunt 

dat de raad zich bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Tull en ’t Waal” ten onrechte op 

het rapport Tholen gebaseerd heeft. De raad zou dan ook onvoldoende gemotiveerd hebben 

waarom het in dit geval gerechtvaardigd is af te wijken van de richtafstand van 50 meter tussen 

het fruitteeltbedrijf en de nieuw te bouwen woningen.

Beperking gebruik gewasbeschermingsmiddelen in planregels
De Afdeling gaat in deze uitspraak ook nog uitgebreid in op de vraag of de raad het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de planregels had mogen beperken. De 
planregel waar het om gaat is art. 3.3.1. In dit artikellid staat - kort samengevat - dat 
chemische bestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen alleen mogen 
worden verwerkt met apparatuur met een driftreductieklasse van 90% dan wel 
maatregelen genomen moeten worden die in de zelfde mate de drift tot buiten de 
aanduiding "fruitteelt" beperken.



Na uitvoerig stil te hebben gestaan bij diverse Europese Richtlijnen, waaronder de 
Machinerichtlijn, oordeelt de Afdeling als volgt:

12.9. Blijkens de tekst van het Warenwetbesluit en de bijbehorende 
transponeringstabel (Stb. 2011, 594, p. 34) zijn de essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen voor de bescherming van het milieu zoals vervat in bijlage 1, afdeling 
2.4, van de Machinerichtlijn in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd via een 
dynamische verwijzing in het Warenwetbesluit machines. Gelet hierop bestaat naar 
het oordeel van de Afdeling geen ruimte om een dergelijke gezondheids- en 
veiligheidseis in een bestemmingsplan op te nemen. Het betoog van [appellant] 
slaagt.

DUURZAAMHEIDSEISEN IN BESTEMMINGSPLANNEN

Er zijn steeds meer gemeenten en provincies die in hun beleid duurzaamheideisen stellen aan 

veehouderijen (bijvoorbeeld de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, voorgeschreven 

in de Provinciale Verordening 2014, en het Groninger Verdienmodel). Ook de komende 

Omgevingswet legt veel nadruk op het aspect duurzaamheid. Verduurzaming van 

veehouderijen via ruimtelijk beleid blijkt in de praktijk lastig te realiseren. De huidige wet- en 

regelgeving staan het stellen van eisen die niet ruimtelijk relevant zijn niet toe.

In ABRvS 21 januari 2015 (nr. 201308140/1/R3) was een bestemmingsplan “Buitengebied” aan 

de orde waarin als wijzigingsvoorwaarde was opgenomen dat nieuwe stallen moeten voldoen 

aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (“MDV”). In de MDV worden vanuit het oogpunt van 

duurzaamheid eisen gesteld aan stallen voor het houden van diverse soorten vee. In de MDV 

worden strenge duurzaamheideisen gesteld ten aanzien van ammoniakemissie, bedrijf en 

omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en fijn stof. Een veehouder 

die een MDV-stal bouwt kan fiscaal voordeel krijgen.

De raad meent dat de MDV kan worden toegepast om de duurzaamheid van een uitbreiding 

van een intensieve veehouderij te toetsen. Hierdoor kan volgens de raad ook een verbetering 

van het woon- en leefklimaat van omwonenden worden bereikt.

De Afdeling is van oordeel dat de voorwaarden uit deMDV naar het oordeel van Afdeling niet 

passen in een bestemmingsplan. Volgens de Afdeling hebben de voorwaarden die in de MDV 

worden gesteld ook betrekking op aspecten die niet ruimtelijk relevant zijn. De Afdeling geeft als 

voorbeeld de voorwaarden betreffende het energieverbruik en de omgevingsgerichtheid. 

Daarnaast bestaat de MDV uit een zeer groot aantal, zeer gedetailleerde voorwaarden waaraan 

stallen moeten voldoen. De MDV leent zich daarom niet voor de door de raad gekozen 

toepassing via een wijzigingsvoorwaarde. Het voorschrift is naar het oordeel van de Afdeling in 

strijd met een goede ruimtelijke ordening. Tot slot overweegt de Afdeling nog dat een 

bestemmingsplan in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel aanvullende regels kan 

stellen, maar dat deze regels ruimtelijk relevant dienen te zijn en niet in strijd met sectorale 

regelgeving mogen zijn.

Er is inmiddels een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) in de maak om ook eisen aan 

duurzaamheid te kunnen stellen in bestemmingsplannen. Het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu wil het voor gemeenten en provincies mogelijk maken om eisen met betrekking tot 

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82307&summary_only=&q=201308140%2F1%2FR3


duurzaamheid en diergezondheid die ruimtelijk niet relevant zijn toch onderdeel te laten zijn van 

een bestemmingsplan of een provinciale Verordening Ruimte. Deze Amvb ligt voor advies bij de 

Raad van State. Het advies wordt in maart verwacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot de Buck

GEZONDHEIDSRISICO'S VAN GROOTSCHALIGE INTENSIEVE VEE-
HOUDERIJ IN RELATIE TOT RUIMTELIJKE ORDENING

De Afdeling is vrij terughoudend met betrekking tot gezondheidsaspecten en veehouderijen in 

bestemmingsplannen. Weliswaar stelt zij voorop dat de mogelijke besmetting van dierziekten 

een ruimtelijk relevant belang is, maar duidelijk is dat de Wet ruimtelijke ordening volgens de 

Afdeling hier slechts een aanvullend karakter heeft. De bestrijding van besmettelijke dierziekten 

vindt zijn regeling primair in andere regelgeving, aldus de Afdeling. Daarnaast kunnen ook aan 

te verlenen omgevingsvergunningen voorschriften worden verbonden om de gevolgen voor de 

volksgezondheid te voorkomen dan wel te beperken (zie bv.: ABRS 9 februari 2011, nr. 

200907470/1/R3).

In de uitspraak van 30 april 2014 (ABRvS 30 april 2014, nr. 201206940/1/R3 (bestemmingsplan 

"Buitengebied Mill en Sint Huber”) lijkt de Afdeling gemeenten meer ruimte te bieden voor een 

gezondheidstoets bij een uitbreiding van een veehouderij. De raad dient volgens de Afdeling: 

“In het kader van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te onderzoeken of een plan niet 

zodanige risico’s voor de volksgezondheid meebrengt dat, gelet daarop, een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat onvoldoende is gewaarborgd.”

De Afdeling staat in de uitspraak toe dat de gemeente daarvoor een door de GGD gemaakte 

Gezondheidseffectscreening (GES) gebruikt, waarin het risico op dierziekten voor mensen als 

ook de risico’s van fijn stof en geur op de volksgezondheid in kaart is gebracht.

Ook in de uitspraak van 10 september 2014 (nr. 201208940/1/R3) oordeelt de Afdeling dat het 

opnemen van regels ten aanzien van volksgezondheidsaspecten (zoals besmetting van 

dierziekten) ruimtelijk relevant is. Ook hier stelt de Afdeling voorop dat besmettelijke dierziekten 

primair met andere regelgeving worden bestreden (bijvoorbeeld omgevingsvergunningen).

De Afdeling stelt vervolgens vast dat het de gemeente in principe vrijstaat afstanden te 

hanteren tussen verschillende functies, mits die afstanden voldoende draagkrachtig zijn 

gemotiveerd. Dat het Rijk, noch het provinciebestuur ten tijde van het nemen van het bestreden 

besluit een afstandsmaat had vastgesteld of aanbevolen die moet of zou kunnen worden 

aangehouden tussen intensieve veehouderijen en woningen, laat de bevoegdheid van de raad 

om in een bestemmingsplan een dergelijke regeling op te nemen onverlet.

De Afdeling overweegt verder dat uit het aan het plan ten grondslag liggende GGD-advies niet 

volgt dat een uitbreiding van een intensieve veehouderij vanuit het oogpunt van 

volksgezondheid moet worden verboden binnen een bepaalde afstand tot een woning. In het 

rapport wordt slechts geadviseerd om binnen de genoemde afstanden een aanvullende 

gezondheidskundige risicobeoordeling uit te voeren. De keuze van de raad om bij gebreke van 

https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/margot-de-buck/
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=52671&summary_only=&q=200907470%2F1%2FR3
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78937&summary_only=&q=201206940%2F1%2FR3
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80749&summary_only=&q=201208940%2F1%2FR3


algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten over de gezondheidsrisico’s van intensieve 

veehouderijen niettemin uit te gaan van maximale afstanden die in het GGD-advies worden 

genoemd, acht de Afdeling dan ook onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot de Buck

OPNEMEN PERSOONSGEBONDEN OVERGANGSRECHT VOOR GEBRUIK 
DAT ONDER ALGEMENE OVERGANGSRECHT BESTAAND BESTEMMINGS-
PLAN VALT

Gemeenten worden bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan regelmatig 

geconfronteerd met de vraag op welke wijze bestaand onder overgangsrecht vallend gebruik in 

een nieuw bestemmingsplan moet worden bestemd. Opnieuw onder het algemene 

overgangsrecht brengen is vaak geen optie, omdat dit volgens vaste jurisprudentie van de 

Afdeling alleen mogelijk is indien de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat het gebruik 

binnen de planperiode zal worden beëindigd. Dat is vaak niet het geval. Ook het als zodanig -

positief - bestemmen van het gebruik is veelal geen optie.

Uitsterfregeling en persoonsgebonden overgangsrecht

Vraag is vervolgens op welke wijze het bestaande gebruik dan wel zou kunnen worden 

bestemd in een nieuw plan. Gedacht kan hierbij worden aan het opnemen van een 

uitsterfregeling of persoonsgebonden overgangsrecht. Een uitsterfregeling houdt in dat het 

bestaande gebruik als zodanig wordt toegestaan, met dien verstande dat als het gebruik 

eindigt, dit niet opnieuw een aanvang mag nemen en niet langer is toegestaan. 

Persoonsgebonden overgangsrecht is geregeld in art. 3.2.3 Bro. Het is een bijzondere vorm van 

overgangsrecht, die is gebonden aan de persoon van de gebruiker. Indien het gebruik door 

deze persoon wordt beëindigd, is daarmee het overgangsrecht uitgewerkt. Het geldt dus -

anders dan algemeen overgangsrecht - niet voor eventuele rechtsopvolgers.

Hoewel gelet op de letterlijke tekst van art. 3.2.3 Bro, persoonsgebonden overgangsrecht niet 

zou kunnen worden opgenomen ten aanzien van gebruik dat onder een bestaand plan onder 

het algemene overgangsrecht valt (dit artikel ziet namelijk op gebruik in strijd met het 

bestemmingsplan), heeft de Afdeling geoordeeld, dat dat wel mogelijk is (zie: ABRvS 30 

november 2011, nr. 201011105/3/R4). De Afdeling stelt hierbij als voorwaarde dat het 

dienovereenkomstig bestemmen van het desbetreffende gebruik niet in overeenstemming is 

met een goede ruimtelijke ordening en de gemeenteraad ook geen aanleiding ziet actief over te 

gaan tot beëindiging van het gebruik door aankoop of onteigening. In de uitspraak van 30 

november 2011 wordt uitdrukkelijk bezien of deze aspecten in ogenschouw zijn genomen.

Nadere criteria bij toepassing persoonsgebonden overgangsrecht

Voorheen leken gemeenten te kunnen kiezen tussen het opnemen van persoonsgebonden 

overgangsrecht (althans indien aan de criteria uit de uitspraak van 30 nov. 2011 werd voldaan) 

of een uitsterfregeling (zie bijvoorbeeld: ABRvS 18 november 2011, nr. 200908600/1/T1/R4 r.o. 

2.13.2) . Gelet op de jurisprudentie van de Afdeling is dat thans echter niet meer het geval. 

https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/margot-de-buck/
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=62374&summary_only=&q=201011105%2F3%2FR4
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=61952&summary_only=&q=200908600%2F1%2FT1%2FR4


Voordat eventueel aan het opnemen van persoonsgebonden overgangsrecht kan worden 

toegekomen dient eerst te worden onderzocht of het opnemen van een uitsterfregeling tot de 

mogelijkheden behoort (zie bijvoorbeeld: ABRvS 7 mei 2014, nr. 201307684/1/R6; ABRvS 17 

september 2014, nr. 201306971/1/R2).

Echter, ook indien een uitsterfregeling niet tot de mogelijkheden behoort kan niet zonder meer 

persoonsgebonden overgangsrecht worden opgenomen. In een uitspraak van 18 december 

2013 (nr. 201300442/1/R2) heeft de Afdeling in dit verband overwogen dat persoonsgebonden 

overgangsrecht niet zonder meer kan gelden voor alle vormen van gebruik waarop onder het 

bestaande bestemmingsplan het algemene overgangsrecht van toepassing was (nb. een 

uitsterfregeling was blijkens de bewoordingen in de uitspraak niet mogelijk). Voor het opnemen 

van persoonsgebonden overgangsrecht dienen redenen te zijn die zijn toegespitst op de 

omstandigheden van het geval. De Afdeling geeft in deze uitspraak een drietal overwegingen 

die daarbij een rol kunnen spelen. Het betreft: de aard van het gebruik; de omstandigheid dat 

een bepaalde vorm van gebruik in het verleden op illegale wijze is ontstaan en de vraag welk 

nadeel de beperking van het overgangsrecht voor de gebruiker met zich brengt (zie ook: 

ABRvS 26 maart 2014, nr. 201302107/1/R2). In de twee genoemde uitspraken hield het in het 

plan opgenomen persoonsgebonden overgangsrecht stand.

Van belang is dat stellingen die worden aangevoerd om de noodzaak van het opnemen van 

persoonsgebonden overgangsrecht aan te tonen, goed moeten worden onderbouwd, zo blijkt 

uit ABRvS 24 december 2014 (nr. 201308232/1/R2).

ABRvS 24 december 2014 nader bezien

In dit geval was persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen ten aanzien van recreatief 

gebruik van percelen, dat onder het bestaande bestemmingsplan onder het overgangsrecht van 

dat plan viel. De eigenaren van de diverse percelen komen op tegen het onder 

persoonsgebonden overgangsrecht brengen van het bestaande recreatieve gebruik. 

Aangevoerd wordt onder meer dat het gebruik positief had moeten worden bestemd of dat een 

uitsterfregeling had moeten worden opgenomen.

De gemeente heeft aan het toekennen van persoonsgebonden overgangsrecht ten grondslag 

gelegd dat de verschillende percelen liggen in het Natura 2000-gebied ”Kop van Schouwen” en 

dat om die reden het toekennen van een positieve bestemming niet mogelijk is. De 

instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende habitattypen in het gebied en de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vergen dat het gebied actief wordt beheerd en dat 

herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Het recreatieve gebruik van de gronden verhoudt zich 

hier niet mee volgens de raad. Verder wordt gewezen op het risico van brand (vanwege het 

gebruik van stroomaggregaten, gasflessen en grondwaterpompen in het gebied), terwijl het 

gebied niet goed toegankelijk is voor hulpdiensten. Het opnemen van een uitsterfregeling wordt 

evenmin passend geacht gelet op de strijdigheid met de bestemming ”Natuur” en de te behalen 

natuurdoelstellingen die voor het gebied zijn gesteld. Voor verplaatsing of aankoop van de 

percelen ontbreken de financiële middelen.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=79054&summary_only=&q=201307684%2F1%2FR6
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80788&summary_only=&q=201306971%2F1%2FR2
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=77068&summary_only=&q=201300442%2F1%2FR2
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78449&summary_only=&q=201302107%2F1%2FR2
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82117&summary_only=&q=201308232%2F1%2FR2


De Afdeling ziet in het betoog van de gemeente geen aanleiding dat in dit geval 

persoonsgebonden overgangsrecht kon worden opgenomen. Er is volgens de Afdeling niet 

inzichtelijk gemaakt dat hiertoe bijzondere redenen bestaan, toegespitst op de omstandigheden 

van dit geval. In dit verband wordt overwogen dat de stellingen dat een positieve bestemming 

niet mogelijk is vanwege de ligging van de percelen in een Natura 200 gebied en dat een 

uitsterfregeling niet passend is met het oog op de te behalen instandhoudingsdoelstellingen 

voor het gebied, niet nader zijn onderbouwd aan de hand van objectieve gegevens. In het 

bijzonder is niet inzichtelijk gemaakt welke nadelige invloed het recreatieve gebruik (dat sinds 

1958 plaatsvindt) heeft op de instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypen in het gebied. 

Evenmin is inzichtelijk gemaakt hoe en in welke mate het uitvoeren van de voor de 

instandhouding van die habitattypen vereiste maatregelen door het recreatieve gebruik worden 

belemmerd.

Ten aanzien van het door de gemeente aangevoerde brandveiligheidsargument oordeelt de 

Afdeling dat onvoldoende is gemotiveerd hoe het dagrecreatieve gebruik van het gebied zich 

verhoudt tot het bestaande recreatieve gebruik op de percelen en waarom juist laatstgenoemd 

gebruik vanwege brandveiligheidsaspecten dient te worden beëindigd. Ten slotte is de Afdeling 

van oordeel dat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt dat het ontbreken van financiële middelen 

de optie om tot verplaatsing van de caravans en/of tot (gedeeltelijke) aankoop van de percelen 

over te gaan, onmogelijk maakt. De enkele stelling hiertoe, terwijl dit in eerdere gesprekken wel 

aan de orde is geweest, is in dit verband onvoldoende.

Conclusie

Het opnemen van persoongebonden overgangsrecht in de situatie dat het gebruik onder het 

oude plan onder het algemene overgangsrecht viel is weliswaar niet in alle gevallen onmogelijk 

(zie de eerder genoemde uitspraken van 18 december 2013 en 26 maart 2014), echter dit zal 

goed moeten worden onderbouwd aan de hand van de verschillende door de Afdeling in de 

jurisprudentie ontwikkelde criteria.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Scheltens-Fokke.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Bestuursrecht, 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.

https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/joyce-scheltens/
http://www.kienhuishoving.nl/


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).
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