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NIEUWSBRIEF BESTUURSRECHT

Uitspraak grote kamer Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over 

redelijke termijn; uniforme redelijke termijn bepaald op 4 jaar

Op 29 januari 2014 (nr. 201302106/1/A2)  heeft de grote kamer van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over een verzoek om 

schadevergoeding vanwege overschrijding van de redelijke termijn. In oktober 2013 bracht 

staatsraad advocaat-generaal Widdershoven in deze zaak een conclusie uit. In onze  

nieuwsbrief van oktober 2013 (nr. 85) kwam deze conclusie al aan de orde. 

Nieuw in de Awb: Conclusies advocaat-generaal en grote kamer

Sinds 1 januari 2013 bestaat voor de hoogste bestuursrechtelijke colleges de mogelijkheid 

om een advocaat-generaal te vragen om een conclusie uit te brengen. Van deze 

mogelijkheid is tot dusver ook in twee andere zaken gebruik gemaakt. Staatsraad 

advocaat-generaal Keus bracht op 12 oktober 2013 (201303197/2/V3 en 201303198/2/V3) 

een conclusie uit aan de Afdeling inzake een casus inzake vreemdelingenrecht. In 

december 2013 bracht hij voorts een conclusie uit over - kort samengevat - de 

toelaatbaarheid van het “besloten club” criterium en het “ingezetenen” criterium voor 

coffeeshops (nrs. 201304752/2/A3, 201304645/2/A3 en 201301818/2/A3).

Voor zover bij ons bekend, is de uitspraak van 29 januari 2014 de eerste uitspraak waarin 

de Afdeling in een grote kamer oordeelt. De mogelijkheid om een zaak in een grote kamer 

te behandelen, bestaat sinds 1 januari 2013. Ingevolge artikel 8:10a Awb kan de Afdeling, 

de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het Bedrijfsleven een zaak 

naar een grote kamer verwijzen, indien haar dit met het oog op de rechtseenheid of de 

rechtsontwikkeling geraden voorkomt.

Redelijke termijn

Terug naar de redelijke termijn. De Afdeling oordeelde tot dusver (evenals het College van 

Beroep voor het bedrijfsleven) dat in niet-punitieve zaken, die uit een 

bezwaarschriftprocedure en twee rechterlijke instanties bestaan, in beginsel een termijn 

van ten hoogste vijf jaar redelijk is, waarbij de behandeling van het bezwaar ten hoogste 

één jaar, de behandeling van het beroep ten hoogste twee jaar en de behandeling van het 

hoger beroep eveneens ten hoogste twee jaar mag duren (zie bijvoorbeeld: ABRvS24 

december 2008, nr. 200802629/1).

Deze lijn verschilde van de jurisprudentie van het Centrale Raad van Beroep en de Hoge 

Raad. De Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad hanteren als uitgangspunt dat de 

redelijke termijn voor een procedure in drie instanties in beginsel niet is overschreden als 

die procedure in haar geheel niet langer dan vier jaar in beslag heeft genomen, waarbij 
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voor de behandeling van het bezwaar een termijn van een half jaar geldt, voor de 

behandeling van het beroep ten hoogste anderhalf jaar en de behandeling van het hoger 

beroep ten hoogste twee jaar. 

De Afdeling heeft in de onderhavige uitspraak aangesloten bij de jurisprudentie van de 

Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad en heeft de redelijke termijn voor het afdoen 

van een bestuursrechtelijk geschil uniform bepaald op vier jaar. Hierbij staat voor de 

bezwaar- en beroepsfase tezamen twee jaar en voor het hoger beroep eveneens een 

termijn van twee jaar. Als deze termijn van vier jaar wordt overschreden, dan moet de 

overheid € 500 aan immateriële schadevergoeding betalen voor ieder half jaar 

overschrijding. Voor de bezwaarfase bij het bestuursorgaan wordt daarbij uitgegaan van 

een termijn van een half jaar, voor de procedure bij de rechtbank van anderhalf jaar. De 

Afdeling sluit met dit oordeel ook aan bij de conclusie van staatsraad advocaat-generaal 

Widdershoven.

Wel blijft volgens de Afdeling bij toepassing van de hiervoor genoemde termijnen de 

rechtspraak gelden dat de ingewikkeldheid van de zaak, de wijze waarop de zaak door het 

bestuursorgaan en de rechter is behandeld en het processuele gedrag van appellant 

gedurende de gehele procesgang onder omstandigheden aanleiding kunnen geven 

overschrijding van de als uitgangspunt gehanteerde termijnen gerechtvaardigd te achten. 

Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld inschakeling van een deskundige of de 

omstandigheid dat sprake was van een groot aantal bezwaarmakers. 

De Afdeling heeft tot slot bepaald dat voornoemde termijnen niet gelden voor procedures 

die volgen op primaire besluiten die zijn bekendgemaakt vòòr 1 februari 2014. Voor die 

zaken blijft de oude jurisprudentie gelden.

Relativiteit en beroep op niet-uitvoerbaarheid bestemmingsplan wegens strijd met 

Flora- en faunawet

Over het relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb; voorheen opgenomen in art. 1.9 Crisis- en 

herstelwet) is al veel jurisprudentie verschenen. Er is inmiddels dan ook een redelijk beeld 

ontstaan op welke wijze het relativiteitsvereiste door de bestuursrechter wordt toepast. 

Kort gezegd houdt het relativiteitsvereiste in dat een beroep van een belanghebbende op 

een rechtsregel of beginsel niet kan slagen indien die regel of dat beginsel kennelijk niet 

strekt tot bescherming van de belangen van de belanghebbende.

In het kader van de Flora- en faunawet (Ffw) was het aanvankelijk de vraag of een 

appellant wiens belang is gelegen in het behoud van een goede kwaliteit van zijn directe 

woonomgeving een beroep kan doen op strijd met de normen uit de Ffw. In dat verband is 

van belang of kan worden gesteld dat met de normen uit de Ffw wordt beoogd het belang 

van een goede kwaliteit van de directe leefomgeving van een individu te beschermen.

Deze vraag was in een uitspraak van de Afdeling van 19 juni 2013 (nr. 201210708/1/A4) 

aan de orde. In dit geval werd opgekomen tegen een ontheffing op grond van de Ffw. De 

ontheffing is verleend in het kader van de realisering van een windpark. Appellanten 

betoogden dat de ontheffing is verleend in strijd met de Ffw. Het belang waarin appellanten 

dreigden te worden geraakt, was het belang bij het behoud van een goede kwaliteit van 

hun directe leefomgeving.
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De Afdeling is van oordeel dat de Ffw primair strekt ter bescherming van planten- en 

diersoorten. Dat betekent echter niet dat in alle gevallen op voorhand uitgesloten moet 

worden geacht dat de Ffw met de bescherming van diersoorten tevens bescherming biedt 

aan het belang bij het behoud van een goede kwaliteit van de directe leefomgeving van 

omwonenden. In de situatie die in de uitspraak aan de orde was, was dat niet het geval. 

Hierbij is van belang dat appellanten op geruime afstand van het windpark wonen. Niet is 

gebleken dat met de bescherming van vogels en vleermuizen door het niet verlenen van 

de gevraagde ontheffing tevens de kwaliteit van de directe leefomgeving van appellanten 

in concrete zin wordt beschermd. Daarvoor is volgens de Afdeling een directer verband 

nodig tussen de kwaliteit van hun directe leefomgeving en de te beschermen vogels en 

vleermuizen dan waarvan in dit geval kan worden gesproken.

Uit deze uitspraak blijkt dus dat het mogelijk is, dat ook indien het belang van een appellant 

is gelegen in het behoud van een goede kwaliteit van zijn directe leefomgeving een beroep 

op strijd met de bepalingen uit de Ffw kan worden gedaan. Hiervoor is wel een direct 

verband vereist tussen de kwaliteit van de directe leefomgeving en de te beschermen dier-

of plantensoorten. In een uitspraak van 5 februari 2014 (nr. 201306797/1/R6) beziet de 

Afdeling in dit verband of er een duidelijke verwevenheid is tussen het individuele belang 

van appellanten bij het behoud van een goede kwaliteit van hun directe leefomgeving en

het algemene belang dat de Ffw beoogt te beschermen. Dit is een overweging die we in 

het kader van relativiteit ook terug zien bij beroepsgronden die betrekking hebben op de 

Natuurbeschermingswet 1998 (zie bv.: ABRvS 13 juli 2011, nr. 201008514/1/M3).

In een uitspraak van 15 januari 2014 (nr. 201306580/1/R6) wordt niet primair een beroep 

gedaan op schending van de normen uit de Ffw (zoals in de uitspraak van 19 juni 2013 het 

geval was), maar wordt in een bestemmingsplanprocedure aangevoerd dat het plan niet 

uitvoerbaar is omdat een ontheffing op grond van de Ffw noodzakelijk is en er een reële 

kans bestaat dat een dergelijke ontheffing niet kan worden verleend. Vraag is of het 

verschil maakt dat primair een beroep op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 

wordt gedaan.

Aan de orde is een bestemmingsplan dat voorziet in de ontwikkeling van nieuwe woningen 

in de nabijheid van het bedrijf van appellante. In dit geval was het daadwerkelijke belang 

waarin appellante dreigde te worden geraakt, haar bedrijfsbelang dat is gelegen in het 

kunnen voortzetten en uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten. 

De Afdeling overweegt dat een redelijke toepassing van het relativiteitsvereiste met zich 

brengt dat belanghebbenden die zich niet kunnen beroepen op de normen van de Ffw 

omdat die normen kennelijk niet strekken tot de bescherming van hun belangen, zich 

evenmin op die normen kunnen beroepen om te betogen dat het bestemmingsplan niet 

uitvoerbaar is. Het is dus - gelet op de algemene bewoordingen in deze uitspraak - niet 

mogelijk om over de band van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan een dergelijke 

grond toch beoordeeld te krijgen. Zie in vergelijkbare zin: ABRvS 5 februari 2014 (nr. 

201306797/1/R6) en ABRvS 12 februari 2014 (nr. 201308054/1/R6).

In dit geval is de Afdeling van oordeel dat de normen uit de Ffw waarop een beroep is 

gedaan niet strekken tot de bescherming van de belangen van appellante (die als gezegd 

zijn gelegen in het kunnen voortzetten en uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten). Het beroep 
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dat het plan onuitvoerbaar is omdat geen ontheffing op grond van de Ffw kan worden 

verleend strandt dan ook op het relativiteitsvereiste.

HANDHAVING

Invorderingsperikelen

Op grond van artikel 5:35 Awb verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde 

dwangsom door verloop van een jaar na de dag waarop de dwangsom is verbeurd. Anders 

gezegd, binnen een jaar na verbeurte van een dwangsom moet een daad van invordering 

plaatsvinden. Gebeurt dat niet, dan kan het bevoegde bestuursorgaan betaling van de 

dwangsom niet langer afdwingen. Indien een overtreder de verbeurde dwangsommen na 

afloop van de verjaringstermijn overigens toch zou betalen, is geen sprake van 

onverschuldigde betaling. Na afloop van de verjaringstermijn is namelijk sprake van een 

natuurlijke verbintenis tot betaling van de verbeurde dwangsom. Nakoming van deze 

natuurlijke verbintenis is echter niet in rechte afdwingbaar. 

In het kader van de verjaring van de invorderingsbevoegdheid speelt een aantal 

interessante rechtsvragen. Zo is het de vraag of de verjaring door het bestuursorgaan kan 

worden gestuit en zo ja, op welke wijze dat dan kan. Vanuit het perspectief van 

belanghebbenden is de vraag relevant hoe zij kunnen afdwingen dat een bestuursorgaan 

de invorderingsbevoegdheid niet laat verjaren. Voor een verzoeker tot handhaving is het 

immers bepaald zuur indien een bestuursorgaan weliswaar optreedt tegen een overtreding, 

maar vervolgens niet of niet tijdig doorbijt door verbeurde dwangsommen in te vorderen. 

Ten aanzien van beide vragen is eind 2013 belangwekkende rechtspraak verschenen.

Kan een bestuursorgaan de verjaring stuiten? Die vraag is eenvoudig bevestigend te 

beantwoorden. De stuiting van de verjaring is geregeld in de artikelen 4:105 en 4:106 Awb. 

De verjaring wordt gestuit door een daad van rechtsvervolging of door erkenning van het 

recht op betaling door de overtreder. Verder kan het bestuurorgaan de verjaring stuiten 

door een aanmaning, een beschikking tot verrekening of een dwangbevel of een daad van 

tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Deze regeling van de stuiting is limitatief in de Awb 

opgenomen. Dat wil zeggen dat er geen andere mogelijkheden tot stuiting van de verjaring 

zijn. Dat heeft onder meer als gevolg dat een (vormvrije) schriftelijke mededeling van een 

bestuursorgaan waarin een bestuursorgaan zich ondubbelzinnig het recht op betaling van 

de verbeurde dwangsommen voorbehoudt, geen rechtsgeldige stuitingshandeling oplevert. 

Het is vervolgens de vraag of het nemen van een invorderingsbeschikking verjaring van de 

invorderingsbevoegdheid voorkomt. In artikel 5:37 Awb is bepaald dat een bestuursorgaan 

bij beschikking beslist over de invordering van een dwangsom voordat de overtreder kan 

worden aangemaand tot betaling van de verbeurde dwangsom. Een 

invorderingsbeschikking wordt ook genomen indien een belanghebbende, meestal de 

verzoeker tot handhaving, daarom verzoekt. Op 12 november 2013 heeft het Gerechtshof 

’s Hertogenbosch in een executiegeschil over een dwangbevel tot invordering van een 

verbeurde dwangsom geoordeeld dat een invorderingsbeschikking geen stuitingshandeling 

is (ECLI:NL:GHSHE:2013:5332). 

Het Gerechtshof komt tot dat oordeel op basis van “een redelijke wetsuitleg”. Het 

Gerechtshof stelt in het arrest van 12 november 2013 vast dat een aanmaning een 
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rechtsgeldige stuitingshandeling is (artikel 4:106 Awb). Vervolgens stelt het Gerechtshof 

vast dat een invorderingsbeschikking vooraf moet gaan aan een aanmaning ter betaling 

van een verbeurde dwangsom (artikel 5:37 Awb). Nu aan de aanmaning een 

invorderingsbeschikking vooraf moet gaan en de wetgever heeft geregeld dat slechts de 

aanmaning stuitende werking heeft, oordeelt het Gerechtshof dat de 

invorderingsbeschikking geen rechtsgeldige stuitingshandeling is. De invorderings-

beschikking is ‘slechts’ een voorwaarde in het wettelijke systeem om vervolgens via een 

aanmaning de invorderingsbevoegdheid te kunnen stuiten. Aldus stuit de 

invorderingsbeschikking de invorderingsbevoegdheid niet, aldus het Gerechtshof. 

Ook bij de bestuursrechter speelt dezelfde vraag in het kader van procedures over 

invorderingsbeschikkingen. Inmiddels kan uit de eerste bestuursrechtelijke rechtspraak 

over dit vraagstuk worden afgeleid dat de bestuursrechter een lijn volgt met een 

vergelijkbare uitkomst als die in het arrest van het Gerechtshof. Ook de bestuursrechter 

neemt aan dat een invorderingsbeschikking geen stuitingshandeling behelst. Daartoe kan 

onder meer worden verwezen naar uitspraken van de rechtbank Gelderland van 25 

februari 2014 (ECLI:NL:RBGEL:2014:1145) en 11 juli 2013 (ECLI:NL:RBGEL:2013:1567), 

alsmede naar een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 16 december 2013 

(ECLI:NL:RBOVE:2013:3255). De Afdeling bestuursrechtspraak heeft zich over deze 

materie nog niet uitdrukkelijk uitgesproken. Echter, uit een uitspraak van de Afdeling van 

24 december 2013 (zaaknummer 201304844/1/A1) kan voorzichtig worden afgeleid dat de 

Afdeling dit standpunt (impliciet) deelt.

Gelet op bovenstaande lijn die zich in de rechtspraak aftekent, is het voor bestuursorganen 

van belang hun invorderingsproces zo in te richten dat wordt verzekerd dat binnen een jaar 

op zijn minst een aanmaning wordt gestuurd (voorafgegaan door een 

invorderingsbeschikking) of een andere in de Awb genoemde stuitingshandeling wordt 

verricht. Daarbij zij erop gewezen dat een bezwaar- of beroepsprocedure tegen een 

invorderingsbeschikking de verjaringstermijn niet opschort of verlengt. Ook hangende 

lopende bezwaar- of beroepsprocedures dient de verjaringstermijn tijdig worden gestuit. Na 

stuiting geldt vervolgens opnieuw een verjaringstermijn. Ook die termijn dient uiteraard 

goed te worden bewaakt. Ter voorkoming van herhaalde stuitingsperikelen, kan het 

verlenen van uitstel van betaling hangende de procedure zo nodig wel een uitkomst 

bieden.  De verjaringstermijn wordt namelijk van rechtswege verlengd door het (voor afloop 

van de verjaringstermijn) verlenen van uitstel van betaling aan de overtreder (artikel 4:111 

Awb). De verjaringstermijn wordt dan verlengd voor de duur van het uitstel.

Een laatste punt van aandacht is de positie van derden die om handhaving hebben 

verzocht. Het gebeurt dat bestuursorganen een dwangsom opleggen maar vervolgens 

weigert over te gaan tot invordering van eenmaal verbeurde dwangsommen. Voor deze 

voor een derde heikele situatie voorziet de Awb niet expliciet in een oplossing. In de 

hiervoor al gememoreerde uitspraak van 23 december 2013 geeft de Afdeling in een 

overweging ten overvloede aan hoe een derde in dat geval kan handelen om te voorkomen 

dat de invorderingsbevoegdheid verjaart. Deze aanwijzing heeft betrekking op situaties 

waarbij vaststaat dat een dwangsom daadwerkelijk is verbeurd. Of dat ook geldt voor 

andere situaties is onduidelijk, al is op voorhand niet duidelijk waarom dat niet zou gelden. 

De Afdeling geeft aan dat de betrokken derde het bestuursorgaan kan verzoeken de 

verjaringstermijn te stuiten of de verjaringstermijn te verlengen door het verlenen van 

uitstel van betaling. Indien dat verzoek wordt afgewezen kan de derde de bevoegde 
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rechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen tot verlenging van de 

verjaringstermijn of om het bestuursorgaan op te dragen de verjaringstermijn tijdig te 

stuiten. Het is overigens wel bijzonder dat de Afdeling aangeeft dat de bevoegde rechter 

kan worden verzocht de verjaringstermijn te verlengen. Het ligt meer in de rede dat de 

rechter wordt verzocht het bestuursorgaan op te dragen de verjaringstermijn te verlengen. 

Dat past ook beter in het wettelijke systeem van de Awb. Het is nu de vraag hoe de praktijk 

omgaat met de suggesties van de Afdeling. Wij wachten met zeer veel belangstelling op de 

eerste procedures waarbij deze ‘weg van de Afdeling’ wordt begaan.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Ontheffingsbevoegdheid in provinciale omgevingsverordening onverbindend

De meeste provinciale verordeningen bevatten ontheffingsbevoegdheden waarmee door 

GS ontheffing kan worden verleend van regels in de provinciale verordening. Aanvankelijk 

was onzeker of het opnemen van deze ontheffingsbevoegdheden was toegestaan. Een 

wettelijke basis hiervoor ontbrak namelijk. In ABRvS 6 juni 2012 (nr. 201110671/1/R1) 

werd een in een provinciale verordening opgenomen ontheffingsbevoegdheid door de 

Afdeling verbindend geacht. Inmiddels is in art. 4.1a Wro een uitdrukkelijke wettelijke 

grondslag voor het opnemen van dergelijke ontheffingsbepalingen opgenomen.

Artikel 4.1a, lid 1, Wro luidt als volgt:

Bij de verordening, bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, kan worden bepaald dat gedeputeerde 

staten op aanvraag van burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van 

krachtens dat lid vast te stellen regels, voor zover de verwezenlijking van het 

gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig 

wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale 

belangen. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden indien de betrokken 

provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk 

maken.

Op 5 februari 2014 (nr. 201304840/1/R4) heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak 

gedaan inzake de reikwijdte van art. 4.1a Wro. In deze uitspraak beoordeelt de Afdeling 

ambtshalve de vraag of de in een provinciale verordening opgenomen 

ontheffingsbevoegdheid aan art. 4.1a Wro voldoet.

Aan de orde is een bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van een dierenpension. 

Deze uitbreiding is in strijd met art. 3.26, lid 3, van de Provinciale omgevingsverordening 

Drenthe (verder: de omgevingsverordening). In art. 3.26 lid 4 van de 

omgevingsverordening is een ontheffingsmogelijkheid opgenomen, waarmee GS 

ontheffing van het derde lid kan verlenen. GS heeft van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt. 

De ontheffingsbevoegdheid luidt als volgt:

“Ingevolge artikel 3.26, vierde lid, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen 

van het derde lid indien zwaarwegende argumenten dit rechtvaardigen en het bedrijf 

belangrijk is voor de lokale werkgelegenheid.”

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3476171B6D7360121D0E631A03091E610A76627A1F16050B6F6B7C7B700A770F0C09031B602F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=68065&summary_only=&q=201110671%2F1%2FR1
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3476171B6D7360121D0E631A03091E610A76627A1F16050B6F6B7C7B700A770F0C09031B602F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=77702&summary_only=&q=201304840%2F1%2FR4


            

De Afdeling wijst er op dat art. 4.1a, lid 1, Wro, in een belangrijke beperking van de 

mogelijkheid om ontheffing van de provinciale verordening te kunnen verlenen voorziet. In 

dit verband wordt geciteerd uit de MvT op de wet tot wijziging van de Wro en enige andere 

wetten (Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 3, p. 4). Uit de MvT blijkt dat de ontheffing is 

bedoeld voor bijzondere situaties, die bij het stellen van de algemene regel niet zijn 

voorzien. Het kan dus niet gaan om voorzienbare omstandigheden. Voor redelijkerwijs 

voorzienbare situaties zal in de provinciale verordening zelf een voorziening moeten 

worden getroffen, bijvoorbeeld door in de regel zelf vast te leggen, voor welke situaties de 

regel niet van toepassing is. 

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de ontheffingsbevoegdheid zoals deze in dit geval 

in art. 3.26 lid 4 van de omgevingsverordening is opgenomen, een ruimere strekking dan 

ingevolge artikel 4.1a, lid 1, Wro is toegestaan. Hiertoe wordt overwogen dat GS ontheffing 

kan verlenen zodra sprake is van "zwaarwegende argumenten die dit rechtvaardigen", 

hetgeen meer mogelijkheden voor verlening van een ontheffing biedt dan het wettelijke 

criterium. Dat het bedrijf belangrijk moet zijn voor de lokale werkgelegenheid kan naar het 

oordeel van de Afdeling niet worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid, die bij 

het stellen van de algemene regel niet is voorzien. 

Dit betekent dat artikel 3.26, lid 4, van de omgevingsverordening in strijd is met artikel 4.1a, 

lid 1, Wro. Hieruit volgt dat deze ontheffingsbevoegdheid onverbindend is en dat de 

ontheffing ten onrechte is verleend. De ontheffing wordt vernietigd. Aangezien deze 

vernietiging terugwerkende kracht heeft, had de gemeenteraad bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan geen gebruik mogen maken van de ontheffing. Het bestemmingsplan 

wordt derhalve eveneens vernietigd.

Meerdere keren gebruik maken van verleende vrijstelling en hoe zit dit nu onder de 

Wabo? 

In ABRvS 29 januari 2014 (nr. 201304982/1/A1) was de vraag aan de orde of een op grond 

van art. 19 WRO (oud) verleende vrijstelling die was gebruikt bij de verlening van een 

bouwvergunning, bij een nieuwe aanvraag om bouwvergunning opnieuw kon worden 

gebruikt. 

De vrijstelling ziet op het mogelijk maken van de bouw van een  nieuwe ligboxenstal, 

melkhuis, voer- en mestopslag en voerkeuken. In eerste instantie is een bouwvergunning 

verleend voor het oprichten van een voerschuur/werktuigenberging voor melkrundvee. 

Vervolgens is een bouwvergunning verleend voor het oprichten van een stal voor 

melkrundvee. 

De rechtbank was in deze kwestie van oordeel dat de vrijstelling ziet op het eerst vergunde 

bouwplan. Vervolgens wordt overwogen (onder verwijzing naar onder meer ABRvS 15 juli 

2009 (nr. 200900135/1/H1)) dat indien eenmaal bouwvergunning met vrijstelling is 

verleend, niet op basis van dezelfde vrijstelling nadien voor een nieuw bouwplan 

bouwvergunning kan worden verleend, ook al past het bouwplan binnen de mogelijkheden 

van de verleende vrijstelling.  

De Afdeling is een ander oordeel toegedaan. De Afdeling oordeelt dat de bouwplannen 

geen bouwplannen betreffen die elkaar uitsluiten, maar samen het project vormen waarop 
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de vrijstelling ziet. In de jurisprudentie waarnaar de rechtbank verwijst wordt bepaald dat 

een vrijstelling uitsluitend betrekking kan hebben op een bepaald bouwplan en zich niet 

mede kan uitstrekken tot eventuele toekomstige bouwaanvragen voor andere 

bouwplannen. In dit geval is de vrijstelling gebruikt om als het ware ”gefaseerd” 

bouwvergunning te verlenen voor hetzelfde bouwplan en dat mag dus wel volgens de 

Afdeling. 

Hoe zit dit nu onder onder vigeur van de Wabo?

In art. 2.7 Wabo is geregeld dat onlosmakelijke activiteiten tegelijk moeten worden 

aangevraagd. Tot 25 april 2013 was het zo, dat voor zover de activiteit planologisch strijdig 

gebruik (de c-vergunning) een onlosmakelijke samenhang vormde met bijvoorbeeld de 

activiteit bouwen, voor deze activiteiten één omgevingsvergunning diende te worden 

aangevraagd. Het in delen realiseren van een bouwplan door eerst een 

omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan (c-vergunning) 

aan te vragen en vervolgens meerdere omgevingsvergunningen voor bouwen was 

derhalve niet mogelijk. De handelswijze zoals deze zich voor deed in de uitspraak van 29 

januari 2014 was onder vigeur van art. 2.7 Wabo zoals dat luidde tot 25 april 2013 dan ook 

niet toegestaan.

Met ingang van 25 april 2013 is art. 2.7, lid 1, Wabo gewijzigd (Stbl. 2013, 144). Ten 

gevolge van deze wijziging is het nu mogelijk om indien één van de onlosmakelijke 

activiteiten planologisch strijdig gebruik betreft, voor die activiteit voorafgaand aan en los 

van de overige onlosmakelijke activiteiten een aanvraag om omgevingsvergunning in te 

dienen. Met deze constructie kan de omgevingsvergunning voor planologisch strijdig 

gebruik voor de activiteiten waarop het planologisch gebruik betrekking heeft, worden 

opgeknipt, al naar gelang dat in de concrete uitvoeringssituatie is gewenst (zie: 

Kamerstukken II, 2011-2012, 33 135, nr. 3, p. 31). Zo kan bijvoorbeeld voor de activiteit 

planologisch gebruik in strijd met het bestemmingsplan een (c-)vergunning worden 

verleend voor de bouw van 100 woningen en kan vervolgens een omgevingsvergunning 

bouwen worden verleend voor de bouw van 50 woningen en vervolgens nog eens voor de 

bouw van de resterende 50 woningen. 

Gelet op het vorenstaande zou de handelswijze  als aan de orde in de uitspraak van 29 

januari 2014 op grond van art. 2.7 Wabo - zoals dat thans luidt - dan ook mogelijk zijn. 

Vermeld zij ten slotte nog dat een omgevingsvergunning voor planologische strijdig gebruik 

alleen kan worden verleend ten behoeve van het verwezenlijken van een concrete activiteit

en niet kan dienen als algemeen geldend toetsingskader voor toekomstige nog niet 

geconcretiseerde bouwplannen. Dit was ook onder de WRO vaste jurisprudentie (zie 

bijvoorbeeld: ABRvS 2 mei 2007, 200605868/1 (tav een art. 19-vrijstelling) en ABRvS 1 

september 2010, 201004647/1/H1 (tav een projectbesluit).

Vraag is vervolgens uiteraard wanneer de omschrijving van een activiteit voldoende 

concreet wordt geacht. In de MvT bij het gewijzigde art. 2.7 Wabo wordt hierover 

opgemerkt dat hierover niet in algemene zin uitspraken kunnen worden gedaan. Wel wordt 

gezegd dat het detailniveau van een projectomschrijving, afhankelijk van de aard, omvang 

en ligging van een project ten opzichte van derde belanghebbenden, kan variëren. Als 

voorbeeld van een situatie waarin het project niet voldoende concreet werd bevonden, 
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wordt gewezen op ABRvS 30 maart 2011 (nr. 201008116/1/H1). Het betrof een 

woningbouwproject, waarbij de locatie van de woningen op het betrokken perceel, alsmede 

de omvang en de bouwhoogte van die woningen nog niet duidelijk was (zie: Kamerstukken 

II, 2011-2012, 33 135, nr. 3, p. 33).

Afwijken negatief welstandsadvies

In de uitspraak van 22 januari 2013 (ABRvS 22 januari 2014, 201301920/1/A1) komt de 

vraag aan de orde in hoeverre het college in afwijking van een negatief welstandsadvies 

toch een omgevingsvergunning mag verlenen. 

In de uitspraak ging het om een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk vervangen van 

een dak en dakgoten. Ondanks dat het bouwplan in strijd was met redelijke eisen van 

welstand, verleende het college de omgevingsvergunning omdat zich bijzondere 

omstandigheden voordeden. Zo had het college in eerste instantie aan vergunninghouder 

laten weten dat het bouwplan omgevingsvergunningvrij zou zijn en had het college 

daarnaast het vertrouwen gewekt dat het bouwplan gelegaliseerd kon worden. Bovendien 

zou het ongedaan maken van de verbouwing tot onevenredig hoge kosten voor 

vergunninghouder leiden.

Bij de Afdeling lag de vraag voor of het college op grond van artikel 2.10, eerste lid, aanhef 

en onder d Wabo mocht afwijken van het negatieve welstandsadvies. Op grond van deze 

bepaling wordt een omgevingsvergunning geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van 

het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft in strijd is met redelijke eisen van 

welstand, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin 

moet worden verleend. 

Artikel 2.10, eerste lid, aanhef en onder d van de Wabo is overgenomen uit artikel 44, 

eerste lid, aanhef en onder d van de (oude) Woningwet. In het oorspronkelijke wetsvoorstel 

werd de eis gesteld dat slechts "om zwaarwegende redenen", dus om redenen van 

algemeen belang (zoals economische of maatschappelijke belangen) mocht worden 

afgeweken van een negatief welstandsoordeel. Deze eis is door aanvaarding van een 

amendement vervallen (Kamerstukken II 1998/1999, 26 734, nr. 3, blz. 13-15 en 

Kamerstukken II 2000/2001, 26 734, nr. 25). 

De rechtbank heeft onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis overwogen dat alleen uit 

overwegingen van algemeen belang mag worden afgeweken van een negatief 

welstandsadvies. 

De Afdeling is het niet met de rechtbank eens en overweegt dat ook overwegingen die niet 

zien op het algemeen belang als motivering mogen worden gebruikt om van een 

welstandsadvies af te wijken. In de wetsgeschiedenis kan volgens de Afdeling geen grond 

worden gevonden om in artikel 2.10, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo wel het 

daarin niet opgenomen vereiste te lezen dat slechts op gronden ontleend aan 

overwegingen van algemeen belang van een negatief welstandoordeel door het bevoegd 

gezag mag worden afgeweken. Kortom, het college mocht met een beroep op de 

aangevoerde bijzondere omstandigheden afwijken van het negatieve welstandsadvies.

Met ingang van 1 maart 2013 is in artikel 6.2 lid 1 Bor overigens de verplichting om met 

betrekking tot een bouwplan advies aan een welstandscommissie te vragen gewijzigd in 

een bevoegdheid om een dergelijk advies in te winnen, in het geval het college het 
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inwinnen van advies noodzakelijk acht om te kunnen beoordelen of een bouwplan in 

overeenstemming is met de redelijke eisen van welstand (zie hierover ook nieuwsbrief, nr. 

80). 

Stand van zaken met betrekking tot de Ladder van Duurzame Verstedelijking

Op 1 oktober 2012 trad art. 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in 

werking. Het artikel verplicht gemeenten bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen (zoals 

woningbouw of detailhandel) de Ladder van Duurzame Verstedelijking toe te passen. De 

ratio van de Ladder is zorgvuldig omgaan met de ruimte in Nederland.

Ingevolge art. 3.1.6, tweede lid, Bro, dient de toelichting van bestemmingsplannen, die 

nieuwe stedelijke ontwikkelingen toestaan, te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a) er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte (trede 1);

b) indien uit de beschrijving, bedoeld onder a, blijkt dat van een actuele regionale 

behoefte sprake is, dan wordt beschreven in hoeverre in die behoefte kan worden 

voorzien in bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio door benutting van 

beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins (trede 2);

c) blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied van de 

betreffende regio plaats kan vinden, dan wordt beschreven in hoeverre in die behoefte 

wordt voorzien op locaties die, gebruik makend van verschillende middelen van 

vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld (trede 3).

De tot op heden beschikbare jurisprudentie gaat met name over trede 1, derhalve over de 

vraag of de actuele regionale behoefte is aangetoond. Deze jurisprudentie onderscheidt de 

volgende situaties: 

De plantoelichting gaat niet in op de actuele regionale behoefte:

Op 29 januari 2014 (nr. 201306557/1/R6) deed de Afdeling uitspraak op het beroep, 

gericht tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Smakkelaarsveld, 

Binnenstad”  door de raad der gemeente Utrecht. Dit bestemmingsplan voorzag, middels 

de bestemming “Gemengd”,  in woningen en culturele voorzieningen op een onbebouwde 

locatie. De Afdeling merkte deze ontwikkeling aan als stedelijke ontwikkeling, waarop art. 

3.1.6, tweede lid, Bro van toepassing was. De actuele regionale behoefte aan woningen en 

culturele voorzieningen had dan ook in de plantoelichting beschreven moeten worden, 

maar ontbrak. Omdat verzuimd was deze behoefte in de plantoelichting te beschrijven en 

de raad evenmin inzichtelijk had gemaakt art. 3.1.6, tweede lid, Bro anderszins te hebben 

betrokken bij de voorbereiding van het plan concludeerde de Afdeling dat het 

vaststellingsbesluit, voor wat betreft het plandeel “Gemengd”, in strijd met art. 3.1.6, 

tweede lid, Bro was genomen. Via de bestuurlijke lus kreeg de raad de mogelijkheid van 

herstel. In afwachting daarvan werd het plandeel met de bestemming “Gemengd”  

geschorst. Zie in vergelijkbare zin ook ABRvS 19 juni 2013, (201301238/1/R6) en ABRVS 

25 september 2013, (201300782/1/R6). 

Enkele verwijzen naar beleidskaders: onvoldoende; concretisering vereist!

In ABRVS 25 september 2013 nr. (201300782/1/R6) werd, ter onderbouwing van de 

actuele regionale behoefte aan wonen, kantoren en culturele voorzieningen, verwezen 

naar onder meer gemeentelijke en regionale beleidskaders (gemeentelijke structuurvisie 
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en regionale woonvisie). De Afdeling oordeelde dat met die (algemene) verwijzing de 

actuele regionale behoefte niet was aangetoond en vernietigde dit plandeel wegens strijd 

met art. 3.1.6, tweede lid, Bro. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Uitbreiding Goudswaard” door de 

raad der gemeente Korendijk haalde de eindstreep wel. Dit bestemmingsplan voorzag in 

de bouw van 46 woningen, derhalve in een stedelijke ontwikkeling. De actuele regionale 

behoefte aan deze woningen was in de plantoelichting inzichtelijk gemaakt met concrete 

gegevens, waaronder een woningbehoefteonderzoek, de regionale woonvisie en de 

monitor woningbouwprogramma 2011. De behoefte aan de in het plan voorziene typen 

woningen en de marktinschatting had de raad onderbouwd aan de hand van het regionale 

woningbouwprogramma uit de regionale woonvisie. De Afdeling oordeelde dat met (onder 

meer) het vorenstaande de actuele regionale behoefte in de plantoelichting beschreven 

was en derhalve art. 3.1.6. tweede lid, Bro, in acht genomen was (zie ABRvS 5 februari 

2014, nr. 201303143/1/R4). (zie in vergelijkbare zin ook: ABRvS 4 september 2013, nr. 

201301966/1/R4).  

De Ladder en het wijzigingsplan

De Afdelingsuitspraak van 5 februari 2014 (nr. 201305293/1/R1) geeft antwoord op de 

vraag in hoeverre, bij het opnemen van een wijzigingsbevoegheid die in een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling voorziet, reeds aan de onderzoeksverplichting ex art. 3.1.6, tweede 

lid, Bro, voldaan moet zijn. Het betrof hier het bestemmingsplan “Hanzepoort”, van de 

gemeente Oldenzaal. Dit bestemmingsplan voorzag, middels de opname van de 

aanduiding “wro-zone-wijzigingsgebied”,  in de mogelijkheid gronden met een agrarische 

bestemming te wijzigen in bedrijventerrein. Hoewel het plan geen directe grondslag bood 

voor een stedelijke ontwikkeling oordeelde de Afdeling dat, nu de opname van een 

wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan inhoudt dat het eventuele gebruik van die 

bevoegdheid in beginsel in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, ook 

bij de opname van een wijzigingsbevoegdheid - kort gezegd - de Ladder moet worden 

toegepast. Dit betekent dat de raad reeds bij het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid 

zich rekenschap had moeten geven van de vraag of een regionale behoefte bestaat of zal 

ontstaan aan de bedrijfsbestemming die, middels opname van een wijzigingsbevoegdheid, 

mogelijk kan worden gemaakt. Ter zitting heeft de raad desgevraagd nog verklaard dat:

- er momenteel geen belangstellenden zijn;

- hij echter niet uitsluit dat binnen de planperiode behoefte aan een uitbreiding van het 

bedrijventerrein zal ontstaan;

- hij niet in de situatie wil geraken een uitbreiding dan niet te kunnen honoreren.

De Afdeling overwoog echter dat de raad aldus niet bezien had of in de regio, voor de 

looptijd van het plan, buiten de gemeentegrenzen, in de door hem veronderstelde behoefte 

zou kunnen voorzien en besloot tot vernietiging van het plandeel met de aanduiding “wro-

zone-wijzigingsgebied”.

Voorstel tot wijziging van de Ladder

De Minister is voornemens een extra toetsingsgrond aan de Ladder toe te voegen. Deze 

houdt - kort gezegd - in dat, als de stedelijke ontwikkeling ziet op de vestiging van een 

dienstenactiviteit, het onderzoek naar de actuele regionale behoefte geen betrekking mag 

hebben op de economische behoefte, de marktvraag, de beoordeling van de mogelijke of 

actuele economische gevolgen of een beoordeling in relatie tot de door de gemeenteraad 
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vastgestelde doelen van economische planning. Met deze wijziging wil de Minister 

bereiken dat gemeenten en provincies niet langer eisen stellen aan de vestiging van 

detailhandel die in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn. Wij verwachten dat wij, mede gelet op 

deze (voorgenomen) wijziging nog wel vaker aandacht aan “de Ladder” zullen besteden.

Planschade versus nadeelcompensatie

In de uitspraak ABRvS 24 december 2013 (nr. 201302126/1/A2) heeft de Afdeling 

geoordeeld over een verzoek om vergoeding van planschade als gevolg van de opheffing 

van het veer Kruiningen-Perkpolder na de aanleg van de Westerscheldetunnel. 

Appellanten waren (onder meer) exploitant van een benzinestation aan de rijksweg die aan 

de zuidzijde van de Westerschelde was aangesloten op de autoveerdienst en van een 

cafetaria op het veerplein in Kruiningen.

In deze uitspraak is aan de orde gekomen de vraag in hoeverre bij het vaststellen van de 

vergoeding van inkomensschade mag worden betrokken dat de exploitanten hun 

ondernemingen nog geruime tijd hebben kunnen exploiteren gedurende de aanleg van de 

Westerscheldetunnel tot de openstelling daarvan. De Afdeling beantwoordt die vraag 

positief, met dien verstande dat gerekend moet worden vanaf de inwerkingtreding van de 

planologische verandering, zijnde de peildatum bij vergoeding van planschade. 

Wij zien hier dat deze vraag bij een verzoek om vergoeding van planschade door de 

Afdeling anders wordt beoordeeld dan in geval het gaat om nadeelcompensatie. Immers, in 

haar uitspraak van 12 oktober 2011 (nr. 201101428/1/H2) heeft de Afdeling geoordeeld 

over een verzoek om nadeelcompensatie van een exploitant van een café-

restaurant/snelbuffet op het Havenhoofd in Breskens na het beëindigen van het veer 

Vlissingen-Breskens. Daar heeft de Afdeling geoordeeld dat bij het vaststellen van de 

vergoeding voor inkomensschade terecht rekening is gehouden met het feit dat de 

exploitant haar bedrijfsactiviteiten na vaststelling van het tracébesluit in september 1995 

heeft kunnen voortzetten. De periode van voortgezet gebruik wordt verrekend met de 

schadeperiode van 12 jaar, zodat nog slechts een schadeperiode van krap vier jaar 

resteert. De gedachte hierachter is dat de exploitant voldoende gelegenheid heeft gehad 

om haar bedrijfsvoering aan de gewijzigde situatie aan te passen. 

Aldus wordt weer duidelijk dat bij de beoordeling van verzoeker om nadeelcompensatie 

een geheel ander voorzienbaarheidscriterium wordt gehanteerd dan in geval van 

planschade. 

GELUID

Geluidbelasting op niet-geluidgevoelige objecten in het bestemmingsplan

De Wet geluidhinder voorziet in een regeling voor de bescherming van geluidgevoelige 

gebouwen. Een steeds terugkerende vraag is hoe in het kader van de vaststelling van een 

bestemmingsplan moet worden omgegaan met gebouwen die op grond van de Wet 

geluidhinder geen bescherming behoeven, zoals kantoren en recreatiewoningen. In twee 

recente uitspraken van de Afdeling komt de bescherming tegen geluidhinder van kantoren 

en recreatiegebouwen aan de orde. 
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De Afdeling heeft eerder al uitgemaakt dat bedrijfsruimten waar gedurende een langere 

periode van dag personen verblijven, zoals kantoren,  in het kader van de vaststelling van 

een bestemmingsplan een zekere mate van bescherming tegen geluidhinder behoeven, 

maar dat deze niet dezelfde bescherming behoeven te krijgen als een woning of een 

andere geluidgevoelige bestemming  (zie o.a. ABRS 7 juli 2010, nr. 200907545/1/R1). In 

een uitspraak van 29 januari 2014 (nr. 201303446/1/R1) was een bestemmingsplan aan de 

orde, waarin onder meer kantoren werden toegestaan. De Afdeling oordeelde dat een 

(gecumuleerde) geluidsgrenswaarde van ten hoogste 57 dB geen onaanvaardbare 

gevolgen heeft voor deze kantoren. 

In een Afdelingsuitspraak van eveneens 29 januari 2014 (nr. 201304510/1/R1) is de vraag 

aan de orde of geluidbelasting van maximaal 63 dB afkomstig van een bestaand en 

vergund zandbedrijf ter hoogte van nieuw te realiseren recreatiewoningen aanvaardbaar is. 

De Afdeling oordeelt dat deze geluidbelasting in dit geval aanvaardbaar is. Daarbij wordt in 

overweging genomen dat deze maximale geluidbelasting naar verwachting niet constant, 

maar slechts af en toe 63 dB zal bedragen, dat de activiteiten op het recreatieterrein 

overwegend gelijktijdig met de bedrijfsactiviteiten van het zandbedrijf zullen plaatsvinden 

en dat het zandbedrijf in de nachtperiode en op zaterdag na 13:00 uur en op zon- en 

feestdagen niet in bedrijf zal zijn.
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