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NIEUWSBRIEF BESTUURSRECHT

CONCLUSIE STAATSRAAD A-G: BEGRIP ‘BESTUURSORGAAN’

Op 23 juni jl. is een conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven, 

verschenen (ECLI:NL:RVS:2014:2260). De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State heeft de advocaat-generaal verzocht een conclusie als bedoeld in 

artikel 8:12a Awb te nemen in twee zaken waarin aan de orde is of een bepaalde stichting 

als bestuursorgaan moet worden aangemerkt. 

De twee zaken zijn in hoger beroep aan de Afdeling voorgelegd nadat de rechtbank Noord-

Holland en de rechtbank Midden-Nederland zich onbevoegd hadden verklaard, omdat 

zowel de ‘Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol’ (in zaak nr. 

201304908/1/A2), als de ‘Stichting Platform31’ (in zaak nr. 201307828/1/A2) volgens hen 

niet konden worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste 

lid, aanhef en onder b van de Awb (b-orgaan). De rechtbanken oordeelden dat er (onder 

andere) geen sprake was van de uitoefening van een publieke taak.

Het criterium van de ‘publieke taak’ zorgt in de praktijk nogal eens voor onduidelijkheid. Tot 

dat standpunt komt ook Widdershoven. Hij overweegt dat het criterium van de publieke of 

overheidstaak te vaag is om door de rechter als zelfstandig, inhoudelijk criterium te kunnen 

worden gebruikt voor de kwalificatie van een privaatrechtelijke rechtspersoon als b-orgaan. 

Daarnaast is hij van mening dat de toepassing van het criterium in de rechtspraak weinig 

consistent is en dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de overtuigingskracht van die 

rechtspraak

Volgens de staatsraad a-g is voor de vraag of een orgaan van een privaatrechtelijke 

rechtspersoon (waaraan geen publiekrechtelijke bevoegdheden zij toegekend) een b-

orgaan in de zin van de Awb is, bepalend of de overheid de uitoefening van de taak van de 

rechtspersoon betaalt (financiële band) en daarover bepaalt (inhoudelijke band). Aan het 

criterium van de publieke taak komt daarbij geen zelfstandige betekenis toe.

Voor een financiële band is het voldoende als de overheid de taak van de privaatrechtelijke 

rechtspersoon ‘in overwegende mate’ financiert. Voor het oordeel dat er sprake van een 

inhoudelijke band is het voldoende dat de overheid door een goedkeuringsrecht of 

anderszins beslissende invloed heeft op de criteria voor de besteding van de middelen in 

het algemeen (inhoudelijke sturing). Bemoeienis op het niveau van individuele zaken is 

daarbij niet noodzakelijk.
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De zaken waarin deze conclusie is genomen, zijn ter zitting overigens behandeld door een

zogenoemde grote kamer met vijf leden. Net als de mogelijkheid om een conclusie van de 

a-g te vragen, bestaat ook deze mogelijkheid pas sinds 1 januari 2013. De mogelijkheid om 

zaken naar de grote kamer door te verwijzen staat in artikel 8:10a Awb. De grote kamer 

bestaat in dit geval uit de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de presidenten 

van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en 

twee leden van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afgewacht zal moeten worden of de Afdeling deze conclusie in haar uitspraken zal 

overnemen. De conclusie van de staatsraad a-g geeft voorlichting aan de Afdeling, maar 

bindt haar niet.

BARRO EN RELATIVITEIT

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevat regels die door de 

bestemmingsplanwetgever in acht moeten worden genomen. De grondslag hiervoor is 

gelegen in art. 4.3, lid 1, Barro (nb. het Barro kan ingevolge art. 4.3, lid 3, ook regels 

bevatten die de burger rechtstreeks binden, maar dat is in de te bespreken casus niet aan 

de orde).

Nu deze normen zijn gericht tot de gemeenteraad als bevoegd bestuursorgaan voor het 

vaststellen van bestemmingsplannen, kan de vraag rijzen of het relativiteitsvereiste er aan 

in de weg staat dat burgers een beroep doen op deze normen. Bijvoorbeeld indien zij van 

mening zijn dat de normen bij het vaststellen van een bestemmingsplan ten onrechte niet 

of niet op de juiste wijze in acht zijn genomen. Deze vraag is aan de orde in ABRvS 16 

april 2014 (nr. 201305427/1/R2).

Het in geding zijnde bestemmingsplan ziet op de uitbreiding van een bedrijventerrein 

gelegen tussen de Waal en de Waalbandijk en het mogelijk maken van watergebonden 

vormen van bedrijvigheid. Appellanten betogen - onder meer - dat het bestemmingsplan is 

vastgesteld in strijd met het in het Barro opgenomen verbod inhoudende dat ten opzichte 

van het voorgaande plan geen wijzigingen van gronden gelegen in het stroomvoerende 

deel van het rivierbed mogen worden toegestaan. Zij verwijzen in dit verband naar de 

artikelen 2.4.4 en 2.4.5 Barro.

De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat de artikelen 2.4.4 en 2.4.5 Barro niet 

strekken ter bescherming van de belangen van appellanten, zodat het relativiteitsvereiste 

(art. 8:69a Awb) aan de vernietiging van het plan in de weg staat.

De Afdeling overweegt allereerst dat de normen in het Barro weliswaar zijn gericht tot de 

raad, maar dat hieruit niet zonder meer volgt dat deze normen niet mede strekken ter 

bescherming van de belangen van individuele burgers.

Vervolgens beziet de Afdeling wat met titel 2.4 Barro (waarvan de artikelen 2.4.4 en 2.4.5 

deel uitmaken) wordt beoogd. In dit verband wordt overwogen dat uit de nota van 

toelichting bij het Barro blijkt dat het rijksbeleid (dat ten grondslag is gelegd aan titel 2.4 

Barro) gericht is op het waarborgen van de veiligheid tegen overstromingen vanuit grote 

rivieren en op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Verder wordt vermeld dat hiermee 

is beoogd om de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed van de grote 

rivieren te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot 

rivierverruiming door verbreding en verlaging feitelijk onmogelijk maken.
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De belangen van appellanten betreffen het gevrijwaard blijven van overstromingen.

Vervolgens wordt overwogen dat gelet op de mogelijke gevolgen van het eventueel 

tekortschieten van de waterbergende en- afvoerfunctie van het rivierbed van de Waal ter 

plaatse, niet kan worden gesteld dat de door appellanten ingeroepen norm kennelijk niet 

strekt tot bescherming van hun belangen.

In dit geval kon het relativiteitsvereiste appellanten bij hun beroep op de normen uit het 

Barro dus niet worden tegengeworpen.

HANDHAVINGSBELEID MAG ER NIET TOE STREKKEN DAT TEGEN OVER-

TREDINGEN MET LAGE PRIORITEIT NIMMER WORDT OPGETREDEN

Veel gemeenten hebben in hun handhavingsbeleid gelet op de beschikbare 

handhavingscapaciteit, een prioriteringsbeleid opgenomen. In de casus die aan de orde is 

in een uitspraak van de Afdeling van 4 juni 2014 (nr. 201308060/1/A4) heeft het college 

een verzoek om handhaving tegen een meerpaal in openbaar water afgewezen, omdat 

deze overtreding volgens het Beleidsplan en het Handhavingsprogramma een lage 

prioriteit heeft en tegen overtredingen met een lage prioriteit vooralsnog niet handhavend 

wordt opgetreden.

De Afdeling oordeelt in de eerste plaats dat beleid dat inhoudt dat tegen overtredingen die 

in het handhavingsbeleid een lage prioriteit hebben in het geheel niet handhavend kan 

worden opgetreden, rechtens niet aanvaardbaar is, omdat daarmee het te handhaven 

wettelijk voorschrift wordt ondergraven. Dat betekent echter niet dat bij handhaving geen 

prioriteiten mogen worden gesteld. Prioriteitstelling is toegestaan om in het kader van 

doelmatige handhaving onderscheid te maken in de wijze waarop uitvoering wordt 

gegeven aan de handhavingstaak (zie in dezelfde zin: ABRvS 25 juni 2014, nr. 

201307867/1/A4).

Zo kan prioritering volgens de Afdeling bepalend zijn voor de mate waarin toezicht wordt 

gehouden op de naleving van voorschriften. Ook mag prioritering volgens de Afdeling 

inhouden dat bij bepaalde lichte overtredingen alleen naar aanleiding van een klacht of een 

verzoek van een belanghebbende wordt beoordeeld of handhavend moet worden 

opgetreden.

Maar, indien door een belanghebbende om handhaving wordt verzocht, kan niet uitsluitend 

onder verwijzing naar prioriteitstelling in het handhavingsbeleid van handhaving worden 

afgezien. Dat betekent dat het college na een verzoek om handhaving een afweging moet 

maken in het individuele geval, waarbij de belangen van de verzoeker om handhaving 

worden betrokken. Bij deze afweging zal moeten worden bezien of ondanks de prioritering 

in het beleid in het concrete geval toch tegen de overtreding moet optreden.

De Afdeling besteedt in dit verband nog aandacht aan het gelijkheidsbeginsel. Als naar 

aanleiding van een verzoek om handhaving, de belangenafweging ertoe leidt dat 

handhavend moet worden opgetreden, levert dat op zichzelf geen strijd op met het 

gelijkheidsbeginsel ten opzichte van gevallen waarin niet om handhaving is verzocht en 

geen sanctiebesluit is genomen. Illustratief in dit verband is ook de eerder genoemde 

uitspraak van 25 juni 2014 (nr. 201307867/1/A4).
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De conclusie is dat handhavingsbeleid weliswaar prioritering mag bevatten, echter indien 

een verzoek om handhaving wordt gedaan, zal een belangenafweging moeten worden 

gemaakt. Een verzoek kan derhalve niet onder de enkele verwijzing naar het 

prioriteringsbeleid zoals dat is opgenomen in het handhavingsbeleid worden afgewezen.

BEGUNSTIGINGSTERMIJN GEKOPPELD AAN FORMELE RECHTSKRACHT HAND-

HAVINGSBESLUIT

Vaste jurisprudentie is dat bij het bepalen van een begunstigingstermijn verbonden aan 

een last onder dwangsom wordt gekeken naar de termijn die de overtreder nodig heeft om 

deze ongedaan te maken.

Korter mag niet, maar langer ook niet want dan zou sprake zijn van gedogen en dat is in 

strijd met de beginselplicht tot handhaving. In de casus die aan de orde is in ABRvS, 16 

april 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1313) heeft het college de aan de last verbonden 

begunstigingstermijn na het instellen van hoger beroep zodanig verlengd dat de uitspraak 

ten gronde kan worden afgewacht. Ter motivering heeft het college aangevoerd dat dit zijn 

bestaande bestuurspraktijk is in alle gevallen waarin betrokkenen een rechtsmiddel 

instellen.

Dit houdt bij de Afdeling stand: op grond van deze bestaande bestuurspraktijk mocht de 

begunstigingstermijn worden verlengd tot 6 weken na de uitspraak op het hoger beroep.

De begunstigingstermijn gaat dan pas in vanaf het moment dat de last formele rechtskracht 

heeft. Pas vanaf dat moment kunnen dwangsommen worden verbeurd.

Vanwege de beginselplicht tot handhaving dient in principe een zo kort mogelijke 

begunstigingstermijn te worden gesteld. Het bestuursorgaan loopt evenwel het risico 

aansprakelijk te zijn voor de schade die het gevolg is van het besluit, indien de latere 

uitspraak van de rechter slecht uitpakt voor het bestuursorgaan.  De nieuwe lijn van de 

Afdeling maakt het mogelijk om bij het bepalen van de duur van de begunstigingstermijn 

niet alleen te letten op tijd die nodig is om de overtreding ongedaan te maken, maar ook in 

aanmerking te nemen het risico van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, indien de 

rechter achteraf oordeelt dat de last ten onrechte is opgelegd.

De uitspraak van de bestuursrechter kan in beginsel worden afgewacht. Voordeel hiervan 

is dat het bestuursorgaan niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van een later door 

de rechter onrechtmatig geacht besluit en de overtreder geen voorlopige voorziening 

behoeft te vragen teneinde verbeurte van dwangsommen te voorkomen. Opvallend is dat 

de Afdeling geen woord wijdt aan de belangen van derden in dezen. De Afdeling aanvaardt 

bovendien de mogelijkheid dat de overtreding wellicht jaren wordt gedoogd. Enige 

voorwaarde die de Afdeling lijkt te stellen is dat de koppeling van de begunstigingstermijn 

aan het onherroepelijk worden van het sanctiebesluit vaste praktijk van het bestuursorgaan 

moet zijn.

LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

Ook de afgelopen periode heeft de Afdeling weer een aantal uitspraken gedaan waarin art. 

3.1.6, lid 2, Bro centraal staat. In dit artikel is de ladder voor duurzame verstedelijking 

opgenomen.
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Art. 3.1.6, lid 2, Bro verplicht de planwetgever, in het belang van een zorgvuldig 

ruimtegebruik, in de toelichting bij het bestemmingsplan (onder meer) antwoord te geven 

op de vragen of een door hem toegestane nieuwe stedelijke ontwikkeling:

 Voorziet in een actuele regionale behoefte;

 Te beschrijven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijke gebied 

van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare 

gronden door herstructurering, transformatie of anderszins;

 (...).

Van de uitspraken die de Afdeling de afgelopen periode heeft gedaan inzake de ladder 

bespreken wij de uitspraken die gaan over het relativiteitsvereiste en het begrip “nieuwe 

stedelijke ontwikkeling”. Verder besteden wij aandacht aan de op handen zijnde wijziging 

van art. 3.1.6 Bro.

Relativiteit: welk belang beoogt art. 3.1.6 Bro te beschermen

In de Afdelingsuitspraken van 23 april 2014 (nr. 201306183/1/R3 (Wierden)) en 25 juni 

2014 (nr. 201310004/1/A1 (Torensteepolder)) doen verweerders een beroep op art. 8:69a 

Awb: art. 3.1.6. Bro zou niet geschreven zijn in het belang van degenen die zich erop 

beroepen. De beroepen van de Stichting/Bewonersgroep, gericht tegen de vaststelling van 

het bestemmingsplan Torensteepolder respectievelijk het beroep van de distributie-

planologisch belanghebbenden Praxis en Bouwmarkt 98 B.V., gericht tegen de 

omgevingsvergunning voor een Bauhaus zouden dan ook niet tot vernietiging kunnen 

leiden.   

De Afdeling gaat in dat betoog niet mee. De Afdeling herhaalt, onder verwijzing naar de 

Memorie van Toelichting en haar uitspraak van 19 februari 2014 (nr. 201306647/1/R1) dat 

art. 3.1.6., tweede lid, Bro beoogt om, vanuit het oogpunt van zuinig en zorgvuldig 

ruimtegebruik, planologische versnippering en leegstand te voorkomen.

Omdat de Stichting/bewonersgroep opkomt voor een goed woon- en leefklimaat en de 

distributie-planologisch belanghebbenden met hun beroepen proberen een

onaanvaardbare leegstand van winkels in de stad Groningen te voorkomen, bestaat in 

geen van beide zaken grond voor het oordeel dat art. 3.1.6. Bro aan honorering van de 

ingediende beroepen in de weg staat.

Nieuwe stedelijke ontwikkeling

In de uitspraak Wierden kwam, evenals in de Afdelingsuitspraak van 5 maart 2014 

(nr. 201303469/1/R3 (Son en Breughel)), de vraag aan de orde wanneer nu van een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling sprake is. De Afdeling heeft zich al eens eerder over dit 

begrip uitgelaten. Zo werden het continueren van de bestaande planologische 

mogelijkheden waarbij niet is voorzien in de uitbreiding van bebouwing (ABRvS 16 april 

2014, nr. 201308833/1/R3, Etten-Leur) en kleinschalige woningbouw niet aangemerkt als 

nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

In de uitspraak Son en Breugel overweegt de Afdeling dat ook van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling sprake is indien het plangebied voorheen bebouwd is geweest, deze 

bebouwing is gesloopt en het plan voorziet in een functieverandering en nieuwbouw van 

een zekere omvang.
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In de uitspraak Wierden overweegt de Afdeling dat het Bro geen definitie bevat van het 

begrip “stedelijke ontwikkeling” en dat de raad, gelet op de omvang van de 

bedrijfsbebouwing die het plan mogelijk maakt, terecht geoordeeld heeft dat hier geen 

stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt (het plan voorzag in een bedrijfsgebouw 

met een oppervlakte van maximaal 400 m
2
). Deze uitspraak doet vermoeden dat de 

Afdeling, zoals zij dat ook gedaan heeft met woningbouw, bereid is bij de invulling van het 

begrip “stedelijke ontwikkeling” een ondergrens te hanteren, maar waar die grens nu 

precies ligt, is (nog) niet duidelijk.

Op handen zijnde wijziging van art. 3.1.6 Bro

De ladder voor duurzame verstedelijking zal worden aangepast. De voorgenomen wijziging 

staat in het Besluit van 16 mei 2014 tot wijziging van het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (buisleidingen)( Stbl. 2014/174).

Aan art. 3.1.6 Bro zal een vierde lid worden toegevoegd. De wijziging houdt in dat het 

onderzoek naar de actuele regionale behoefte, dat ziet op de vestiging van een dienst als 

bedoeld in art. 1 van de Dienstenwet en dat betrekking heeft op de economische behoefte, 

de marktvraag of de beoordeling van de mogelijke of actuele gevolgen van die vestiging 

betreft, slechts tot doel mag hebben te verifiëren of de vestiging van die dienst in 

overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Met deze wijziging beoogt de Minister te voorkomen dat gemeenten en provincies - in strijd 

met de Dienstenrichtlijn - economische voorwaarden gaan stellen aan de vaststelling van 

een bestemmingsplan. Ingevolge deze richtlijn mag een dienstenactiviteit niet worden 

geweigerd op economische gronden, maar uitsluitend als dwingende redenen van 

algemeen belang daartoe aanleiding geven. Ruimtelijke ordening is zo’n dwingende reden 

van algemeen belang. Het nieuw toe te voegen artikellid is bedoeld om dat nog maar eens 

te benadrukken.

De meningen zijn verdeeld voor wat betreft de vraag of deze toevoeging zinvol is. Dat de 

goede ruimtelijke ordening leidend is, volgt immers al uit de Wet ruimtelijke ordening. Het 

artikellid is bovendien alleen van toepassing als sprake is van een dienst in de zin van art. 

1 van de Dienstenwet. De Afdeling heeft op 19 juni 2013 (nr. 201203340/1/A3) uitgemaakt 

dat detailhandel geen dienst is als bedoeld in de Dienstenwet. Gelet op het vorenstaande 

rijst de vraag of het artikellid zoveel toe zal voegen.

EXPERIMENTELE BESTEMMINGSPLANNEN

Op 15 mei jl. is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, zevende tranche, in werking 

getreden (Stbl. 2014, nr. 168). Deze tranche bevat voor een negental gemeenten de

mogelijkheid om te experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan.

Het betreft de volgende gemeenten: Almere, Assen, Culemborg, Den Haag, Enschede, 

Weesp, Muiden, Zeewolde en Zaanstad. De wettelijke grondslag voor deze experimentele 

bestemmingsplannen is opgenomen in art. 7c van het Besluit. Met deze pilot wordt alvast 

geëxperimenteerd met de in de toekomstige Omgevingswet beoogde verbreding van het 

bestemmingsplan tot een omgevingsplan.

In het kader van het experiment mag worden afgeweken van de aangegeven onderdelen 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de Wet 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-174.pdf
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geluidhinder (Wgh), het Besluit geluidhinder (Bgh), de Wet milieubeheer (Wm) en het 

Activiteitenbesluit milieubeheer.

IS EEN WOONBOOT EEN BOUWWERK; AANKONDIGING NIEUWE WETGEVING 

N.A.V. DEZE UITSPRAAK

De vraag of een woonboot een bouwwerk is in de zin van de Wabo (en voorheen in de zin 

van de Woningwet) is de afgelopen jaren verschillende keren aan de orde geweest. 

Onlangs is een interessante uitspraak (ABRvS 16 april 2014, nr. 201306684/1/A1) over dit 

onderwerp verschenen, waarin de Afdeling de criteria om in het geval van een woonboot 

van een bouwwerk te kunnen spreken anders lijkt in te vullen dan voorheen.

Het begrip ”bouwwerk”

Het begrip ’bouwwerk” wordt niet gedefinieerd in de Wabo. Ook in de Woningwet (zoals 

deze luidde voor inwerkingtreding van de Wabo) was geen definitie van dit begrip 

opgenomen. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling moet aansluiting worden 

gezocht bij de in de modelbouwverordening van de VNG gegeven definitie. Dat is onder 

vigeur van de Wabo niet anders (zie: ABRvS 12 september 2012, nr. 201112262/1/A1).

Uit deze definitie kan een viertal elementen worden afgeleid, namelijk:

1. een constructie;

2. van enige omvang;

3. direct of indirect met de grond verbonden;

4. bedoeld om ter plaatse te functioneren.

De lijn in de jurisprudentie tot de uitspraak van 16 april 2014

Aanvankelijk werden woonboten niet als bouwwerk aangemerkt (zie bijvoorbeeld: ABRvS 

30 juni 2004, nr. 200303096/1). Vervolgens heeft de Afdeling in een uitspraak van 7 april 

2010 (nr. 200905090/1/H1) een woonboot wel als een bouwwerk aangemerkt. De Afdeling 

was van oordeel dat gelet op de verankering door middel van stalen beugels aan 

meerpalen sprake was van een plaatsgebonden constructie, aangezien de woonboot in 

combinatie met de meerpalen bedoeld is om ter plaatse als woning te functioneren. Gelet 

op de constructie, de verbondenheid met de grond en de plaatsgebondenheid, werd de 

woonboot inclusief de meerpalen als een bouwwerk in de zin van de Woningwet 

aangemerkt (vgl. ook ABRvS 25 augustus 2010, nr. 200908871/1/H1).

De nadruk bij de beoordeling leek hierbij sterk te liggen op de wijze van verankering van de 

woonboot met de grond. In het geval van een woonschip dat door middel van trossen van 

staalkabel en met een loopplank verbonden was met de kade oordeelde de Afdeling dat 

geen sprake was van een woonschip. Hierbij speelde tevens een rol dat de aansluiting op 

de nutsvoorzieningen en aansluiting op het riool, eenvoudig waren af te koppelen (ABRvS 

16 november 2011, nr. 201105264/1/H1).

De uitspraak van 16 april 2014

In de uitspraak van 16 april 2014 is sprake van een woonboot die aan de kade is 

verbonden met een afhouder, een loopplank, een tros en twee stalen kabels die aan de 

twee in de kade verankerde bolders zijn verbonden. Voorts zijn er verbindingen ten 

behoeve van nutsvoorzieningen. De vraag was of deze woonboot een bouwwerk in de zin 

van de Wabo is.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78693&summary_only=&q=201306684%2F1%2FA1
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De Afdeling overweegt eerst dat de woonboot bestaat uit een constructie van enige 

omvang die op indirecte wijze met de grond is verbonden (aan de eerste drie elementen 

van de definitie van het begrip ”bouwwerk” wordt dus voldaan). Vervolgens wordt 

overwogen dat bij de beantwoording van de vraag of de woonboot als een bouwwerk moet 

worden aangemerkt niet bepalend is hoe die verbondenheid fysiek is vormgegeven. 

Doorslaggevend is dat de woonboot bedoeld is om ter plaatse als woning te functioneren. 

Om dit te kunnen beoordelen mag ook het gebruik dat van de boot wordt gemaakt worden 

betrokken. De Afdeling acht de omstandigheden dat de woonboot binnen vijftien minuten 

kan worden losgekoppeld van de kade, dat de afhouder zou kunnen worden vervangen 

door stootboeien en dat de woonboot relatief eenvoudig te verplaatsen is, onvoldoende 

voor het oordeel dat geen sprake is van een bouwwerk. De fysieke verbondenheid lijkt dus 

niet langer doorslaggevend te zijn, zoals dat in de genoemde uitspraak van 7 april 2010 

wel het geval was.

De consequentie van deze uitspraak zal zijn dat veel woonboten als bouwwerk zullen 

moeten worden aangemerkt. Immers, bij de meeste woonboten zal op enigerlei wijze 

sprake zijn van een directe of indirecte verbinding met de grond en van veel woonboten zal 

kunnen worden gezegd dat ze bedoeld zijn om ter plaatse te functioneren. Gevolg hiervan 

is dat voor deze woonboten een omgevingsvergunning is vereist. Om een 

omgevingsvergunning te kunnen verlenen zal moeten worden getoetst aan het geldende 

bestemmingsplan (dat hier vaak niet op toegerust zal zijn) en ook aan het Bouwbesluit 

2012. De in het Bouwbesluit 2012 opgenomen eisen zullen moeilijk toepasbaar zijn op 

woonboten.

Kamervragen naar aanleiding van de uitspraak van 16 april 2014

Deze problematiek is ook doorgedrongen in Den Haag en inmiddels zijn er naar aanleiding 

van deze uitspraak kamervragen gesteld aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst, die 

inmiddels zijn beantwoord (TK 2013-2014, 2318 (aanhangsel)).

De Minister heeft aangegeven te bezien op welke wijze wet- en regelgeving naar 

aanleiding van deze uitspraak zou moeten worden aangepast. Zijn verwachting is dat eind 

2014 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Over de inhoud van 

het wetsvoorstel wordt door de minister het volgende opgemerkt:

”Mijn vertrekpunt daarbij is het door de gemeente Amsterdam gedane voorstel om 

bestaande drijvende objecten via overgangsrecht in stand te houden zonder 

omgevingsvergunning en zonder eisen vanuit het Bouwbesluit, drijvende objecten die 

van origine boten zijn maar in de loop van de tijd een andere functie hebben gekregen 

niet te beschouwen als bouwwerken, en voor de nieuw te bouwen watervilla’s, 

woonarken en scharken in het Bouwbesluit 2012 een aantal specifieke voorschriften 

op te nemen.”

De Minister gaat verder in op de problematiek dat veel plaatselijke verordeningen voor 

woonboten, voor zover daarin de ruimtelijke problematiek is geregeld onverbindend zullen 

moeten worden geacht, nu hogere regelgeving van toepassing is. De lokale regelgeving 

met een ruimtelijk motief zal volgens de Minister opgenomen moeten worden in het 

bestemmingsplan en de welstandsnota.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2318.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26vrt%3dwoonboten%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20140710%26epd%3d20140710%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStatenGeneraal%257cVerenigdeVergaderingderStatenGeneraal%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26par%3dAgenda%257cHandeling%257cKamerstuk%257cAanhangsel%2bvan%2bde%2bHandelingen%257cKamervragen%2bzonder%2bantwoord%257cNiet-dossierstuk%257cBijlage%26dst%3dOnopgemaakt%257cOpgemaakt%257cOpgemaakt%2bna%2bonopgemaakt%26isp%3dtrue%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4


RUIME UITLEG OVERGANGSRECHT WABO

Afwijken van het bestemmingsplan kon vóór de inwerkingtreding van de Wabo onder 

andere door middel van een zogenoemde artikel 19, lid 2, WRO (oud) vrijstelling. Een 

dergelijke vrijstelling voor bouwactiviteiten werd onder het oude artikel 46 van de 

Woningwet pas appellabel bij verlening van de desbetreffende bouwvergunning.

Als gevolg van het overgangsrecht bij de invoering van de Wabo zou een artikel 19, lid 2, 

WRO vrijstelling bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen na 1 oktober 

2010 niet langer appellabel zijn. In AbRS 23 april 2014 (nr. 201302554/1/A1) oordeelt de 

Afdeling over een situatie zoals hiervoor geschetst.

Het ging in deze uitspraak om het volgende. Bij besluit van 22 juli 2010 heeft het college 

van de gemeente Renkum een vrijstelling verleend met toepassing van artikel 19, lid 2, 

WRO, om de bouw van onder andere zeven woningen mogelijk te maken. Op het 

voorafgaande ontwerpbesluit hebben appellanten een zienswijze ingediend. Bij besluit van 

22 juni 2012 heeft het college vervolgens, met gebruikmaking van de vrijstelling, een 

omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen, uitweg en kappen ten 

behoeve van de realisatie van zeven woningen. Appellanten hebben, nadat hun beroep 

hiertegen niet-ontvankelijk was verklaard, hoger beroep bij de Afdeling ingesteld.

Ingevolge artikel 1.5, eerste lid, van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Invoeringswet Wabo) wordt een artikel 19 WRO vrijstelling aangemerkt 

als een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van 

de Wabo. Uit de Invoeringswet Wabo volgt verder dat de bepalingen uit de Woningwet niet 

langer van toepassing zijn omdat de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen ná 1 oktober 2010 is ingediend.

De Afdeling overweegt dat strikte toepassing van het in de Invoeringswet Wabo 

opgenomen overgangsrecht met zich mee brengt dat de voor de bouwactiviteiten 

verleende artikel 19, lid 2, vrijstelling, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wabo en 

het daarbij horende overgangsrecht in het geheel niet appellabel zou zijn. De Afdeling 

oordeelt dat een dergelijke opvatting met het oog op de rechtszekerheid en 

rechtsbescherming niet kan worden gevolgd. Redelijke toepassing van de Wabo en het 

daarop van toepassing zijnde overgangsrecht brengt daarom naar het oordeel van de 

Afdeling met zich mee dat het besluit van 22 juli 2010 wat betreft de bouwactiviteiten, 

tezamen met de verleende omgevingsvergunning van 22 juni 2012, als één besluit moet 

worden beschouwd.

Door het overgangsrecht op deze manier te verruimen wordt het toch mogelijk om te 

procederen tegen een vrijstelling die vóór de inwerkingtreding van de Wabo is verleend.

DWINGENDE WERKING SVBP 2012

Bestemmingsplannen moeten worden vorm gegeven, ingericht en beschikbaar gesteld 

overeenkomstig de SVBP 2012. Dit volgt uit artikel 2, eerste lid, van de Regeling 

standaarden ruimtelijke ordening 2012, in samenhang met artikel 1.2.6 Bro.

In deze nieuwsbrief hebben wij al eerder aandacht besteed aan de dwingende werking van 

de SVBP 2008 (nieuwsbrief nr. 75). In de uitspraak die wij destijds hebben besproken 

(ABRvS 25 januari 2012, nr. 201102037/1/R4) oordeelde de Afdeling dat bij de vaststelling 

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78835&summary_only=&q=201302554%2F1%2FA1
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van het desbetreffende inpassingsplan ten onrechte niet de systematiek van de SVBP 

2008 (de voorganger van de SVBP 2012) was aangehouden. In het bestreden 

inpassingsplan was de functieaanduiding “Agrarisch loonbedrijf” aan de hoofdbestemming 

“Agrarisch” gekoppeld. Volgens de systematiek van de SVBP 2008 hoort de 

functieaanduiding “Agrarisch loonbedrijf” bij de hoofdbestemming “Bedrijf”. Het 

inpassingsplan werd om die reden voor dat onderdeel vernietigd.

In ABRvS 14 mei 2014 (nr. 201309406/1/R2) is ook de dwingende werking van de SVBP 

2012 aan de orde. Dit keer ging het om een in het SVBP 2012 opgenomen 

begripsbepaling. De definitie voor het begrip ”bouwperceel” zoals deze was opgenomen in 

het bestemmingsplan, kwam niet overeen met de begripsbepaling zoals deze voor dit 

begrip is opgenomen in de SVBP 2012 (en evenmin met de omschrijving in de SVBP 

2008). Het bestemmingsplan, voor zover dit de begripsomschrijving betreft, wordt om die 

reden vernietigd.

De Afdeling pakt het vervolgens zelf op en voorziet zelf in de zaak, door de 

begripsomschrijving van het begrip ”bouwperceel” overeenkomstig de SVBP 2012 vast te 

stellen. De gemeente wordt opgedragen dit binnen vier weken op de landelijke voorziening 

”ruimteljke plannen.nl” te verwerken.

DIJKDOORBRAAK WILNIS

Op 6 mei jl. heeft het hof Den Haag geoordeeld dat het hoogheemraadschap Amstel, Gooi 

en Vecht niet aansprakelijk is voor de schade als gevolg van de dijkdoorbraak bij Wilnis in 

2003 (ECLI:NL:GHDHA:2014:1539).

Het hof heeft geoordeeld dat, kort gezegd, de betreffende dijk niet gebrekkig was omdat de 

oorzaak van de dijkverschuiving ten tijde van de doorbraak niet als risico werd onderkend. 

Het hoogheemraadschap heeft voldoende bewijs geleverd van de stelling dat de dijk is 

gaan schuiven als gevolg van langdurige droogte.

In het algemeen houdt opstalaansprakelijkheid in dat de bezitter van een kunstmatige 

opstal - dat is een ‘gebouw of werk’ dat door menselijk ingrijpen is ontstaan - aansprakelijk 

kan worden gehouden voor schade als gevolg van gebreken aan die opstal (art. 6:174 lid 1 

BW). Een opstal is gebrekkig als deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 

gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar oplevert voor personen of 

zaken. Dat langdurige droogte kan leiden tot dijkverschuivingen was ten tijde van de 

doorbraak in 2003 niet bekend. Na Wilnis dus wel. Een nieuwe dijkbraak als gevolg van 

langdurige droogte zal in het vervolg wel kunnen leiden tot aansprakelijkheid. Een 

waterschap moet op dit risico voorbereid zijn.

WERKING VAN ARTIKEL 20 ONTEIGENINGSWET (BENOEMING VAN EEN DERDE IN 

GEVAL DE KADASTRALE EIGENAAR IS OVERLEDEN)

De gemeente Hoogeveen heeft bij dagvaarding een onteigeningsvordering ingesteld tegen 

de overleden kadastrale eigenaar en diens erfgenaam. Zij heeft derhalve verzuimd om 

aan de rechtbank te vragen een derde te benoemen als bedoeld in artikel 20 

Onteigeningswet en om die derde vervolgens in rechte te betrekken.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=79072&summary_only=&q=201309406%2F1%2FR2
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:1539&keyword=ECLI%3aNL%3aGHDHA%3a2014%3a1539


De gemeente heeft de rechtbank vervolgens verzocht om de erfgenaam van de overleden 

kadastrale eigenaar te benoemen als derde, zodat alsnog aan het bepaalde in artikel 20 

Onteigeningswet zal worden voldaan. De rechtbank heeft dat verzoek gehonoreerd, heeft 

de gedagvaarde erfgenaam benoemd als derde ex art. 20 Onteigeningswet en heeft de 

onteigeningsvordering toegewezen.

In cassatie oordeelt de Hoge Raad (HR 27 juni 2014, ECLI: NL: HR 2014: 1537) dat de 

onteigeningsprocedure niet voorziet in de mogelijkheid tot benoeming van een derde nadat 

het onteigeningsgeding is aangevangen. In zoverre houdt de Hoge Raad vast aan zijn 

oordeel in het eerdere arrest van 24 juni 2005 (NJ 2006, 240), dat het niet in acht nemen 

van het voorschrift van artikel 20 Onteigeningswet niet-ontvankelijkheid van de gemeente 

tot gevolg heeft. Het gaat hier om een zuiver procesrechtelijke bepaling, waarover de 

rechter zelfs ambtshalve behoort te oordelen.
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