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NIEUWSBRIEF BESTUURSRECHT

HET BEGRIP 'BESTUURSORGAAN' VERDUIDELIJKT DOOR DE AFDELING

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij aandacht besteed aan de conclusie van advocaat-

generaal Widdershoven van 23 juni 2014 inzake het begrip ‘bestuursorgaan’. Inmiddels 

heeft de Afdeling uitspraak gedaan in de zaken waarop deze conclusie ziet 

(nr. 201304908/1/A2 en nr. 201307828/1/A2). De Afdeling heeft - onder meer - in de 

conclusie van de staatsraad advocaat-generaal aanleiding gezien haar rechtspraak over 

het begrip ‘bestuursorgaan’ te verduidelijken. Meer in het bijzonder betreft het de uitleg van 

het begrip bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de 

Awb (b-orgaan).

Hierna zal eerst uiteen worden gezet op welke wijze de Afdeling bepaalt of sprake is van 

een b-orgaan. Vervolgens wordt toegelicht hoe de Afdeling deze criteria concreet in de 

twee uitspraken toepast.

Op grond van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb is een orgaan van een 

privaatrechtelijke rechtspersoon een bestuursorgaan als dat orgaan met openbaar gezag is 

bekleed. Openbaar gezag kan in beginsel slechts bij wettelijk voorschrift worden 

toegekend. Als een dergelijk wettelijk voorschrift ontbreekt, is een orgaan van een 

privaatrechtelijke rechtspersoon in beginsel geen bestuursorgaan. Een uitzondering op 

deze regel kan zich voordoen bij organen van privaatrechtelijke rechtspersonen die 

geldelijke uitkeringen of op geld waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekken. 

Hiervoor is vereist dat aan twee cumulatieve vereisten is voldaan. Het betreft een 

inhoudelijk en een financieel vereiste.

Bij het inhoudelijke vereiste gaat het er om of de inhoudelijke criteria voor het verstrekken 

van geldelijke uitkeringen of voorzieningen in beslissende mate worden bepaald door een 

of meer bestuursorganen. Een bestuursorgaan hoeft daarbij geen zeggenschap te hebben 

over een beslissing over een verstrekking in een individueel geval.

Het financiële vereiste houdt in dat de verstrekking van de uitkeringen of voorzieningen in 

overwegende mate, dat wil zeggen in beginsel voor twee derde of meer, wordt gefinancierd 

door een of meer bestuursorganen (a-organen). Daarbij geldt dat het bestuursorgaan dat in 

beslissende mate de criteria bepaalt in de zin van het inhoudelijke vereiste, niet 

noodzakelijkerwijs dezelfde hoeft te zijn als het bestuursorgaan dat de verstrekking in 

overwegende mate financiert.

De Afdeling is verder van oordeel dat de uitoefening van een overheids- of publieke taak 
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geen zelfstandig vereiste is om een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon aan te 

merken als b-orgaan.

Toepassing van de bovengenoemde criteria in de twee bij de Afdeling voorliggende zaken 

heeft in beide zaken tot het oordeel geleid dat geen sprake was van een bestuursorgaan in 

de zin van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb.

In ABRvS 17 september 2014 (nr. 201304908/1/A2) betrof het de ‘Stichting bevordering 

kwaliteit leefomgeving Schiphol’. Deze stichting heeft tot doel om de kwaliteit van de woon-

, werk- en leefomgeving in de Schipholregio te bevorderen. Daartoe kennen zij onder meer 

uitkeringen toe aan individuele schrijnende gevallen. De criteria voor de uitkeringen zijn 

vastgelegd in een zogenoemd Bestemmingsreglement en vloeien voort uit het Convenant. 

Bij dat Convenant zijn verschillende bestuursorganen partij, maar ook Schiphol Group N.V. 

en KLM N.V. Dat er meer publieke dan private partijen zijn bij het Convenant brengt, gelet 

op de gelijkwaardige positie die partijen hebben, niet mee dat de publieke partijen in 

beslissende mate de inhoud van het convenant en de daaruit voortvloeiende criteria 

bepalen of hebben bepaald. Aan het inhoudelijke vereiste is dus niet voldaan.

Ook aan het financiële vereiste wordt niet voldaan. Volgens de Afdeling dient bij het 

financiële vereiste te worden gekeken naar de financiering van de verstrekking in kwestie. 

De uitkering aan schrijnende gevallen wordt niet in overwegende mate gefinancierd door 

een of meer bestuursorganen. Het bestuur van de stichting is daarom geen bestuurorgaan 

in de zin van de Awb.

ABRvS 17 september 2014 (nr. 201307828/1/A2) ziet op de ‘Stichting Platform31’. Deze 

stichting heeft als doelstelling het verhogen van de kennisbasis voor stedelijk beleid. De 

minister heeft in dit kader aan ‘NICIS’ (later Platform31 geworden) subsidie verleend voor 

het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden (KKS). Volgens de Afdeling is 

daarom niet in geschil dat KKS in overwegende mate is gefinancierd door de minister en 

dat derhalve aan het financiële vereiste is voldaan.

Aan het inhoudelijke vereiste wordt echter niet voldaan. De minister heeft de criteria waar 

de onderzoeksvoorstellen aan moeten voldoen niet vastgesteld of goedgekeurd en de 

ambtenaren die deel uit maken van de commissie die onderzoeksvoorstellen beoordeelt 

zijn aanwezig op persoonlijke titel. Ook de Stichting Platform31 is derhalve niet aan te 

merken als een b-orgaan.

WIJZIGING BESLUIT OMGEVINGSRECHT (STB. 2014, 333) PER 1 NOVEMBER 2014

In onze nieuwsbrief van december 2013 hebben wij u geattendeerd op het ontwerpbesluit 

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van 

bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet. Inmiddels is dit 

besluit gepubliceerd in het Staatsblad (2014, 333). Naar verwachting zullen de wijzigingen 

al op 1 november 2014 in werking treden. Het is op deze plaats niet mogelijk om alle 

wijzigingen die de inwerkingtreding van dit besluit met zich mee brengt te bespreken. We 

hebben daarom enkele belangrijke wijzigingen voor u op een rij gezet.

1. Tijdelijk bouwwerk, wijziging artikel 5:16 Bor
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Met de wijziging van art. 5:16 Bor wordt de termijn voor tijdelijke bouwwerken verlengd tot 

15 jaar. In het nieuwe artikel 5.16 Bor vervalt verder de eis dat een bouwwerk bestemd 

moet zijn “om in een tijdelijke behoefte te voorzien”.

De definitie van het begrip “tijdelijk bouwwerk” komt als volgt te luiden: ”Bouwwerk dat 

bedoeld is om voor een periode van ten hoogste 15 jaar op een bepaalde plaats aanwezig 

te zijn.”

De verruiming van de termijn brengt voor woningen onder andere met zich mee dat 

belemmeringen voor de bouw van mantelzorgwoningen worden weggenomen. Ook worden 

hiermee de mogelijkheden verruimd voor het realiseren van tijdelijke studentenhuisvesting, 

tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en tijdelijke bouw in krimpgebieden. In verband 

met deze wijziging wordt ook artikel 1.1 eerste lid van het Bouwbesluit 2012 aangepast. 

Een tijdelijk bouwwerk behoeft op grond van het Bouwbesluit slechts te voldoen aan de in 

het Bouwbesluit opgenomen voorschriften voor tijdelijke bouw. Het kwaliteitsniveau dat 

geldt voor tijdelijke bouw ligt lager dan het reguliere nieuwbouwniveau.

2. Diverse wijzigingen artikel 4 bijlage II Bor; tijdelijk planologisch strijdig gebruik

Artikel 4, van bijlage II bij het Bor wordt op verschillende onderdelen gewijzigd. Hierna 

zullen enkele van deze wijzigingen worden besproken.

De regeling voor het tijdelijk planologisch strijdig gebruik wordt verlengd van vijf naar tien 

jaar. Deze wijziging is opgenomen in een nieuw lid 11 bij artikel 4 van bijlage II bij het Bor 

(ook wel de kruimellijst genoemd). Dit betekent dat voortaan voor het afwijken van het 

bestemmingsplan voor een periode van maximaal tien jaar de reguliere 

voorbereidingsprocedure gevolgd moet worden.

Het nieuwe lid 11 luidt als volgt: Ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in 

de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar. Het is van 

belang in het oog te houden dat voor een omgevingsvergunning voor een tijdelijke 

afwijking van het bestemmingsplan voor gebruik dat is genoemd in de artikelen 1 tot en 

met 10, het desbetreffende onderdeel en niet lid 11, de grondslag voor 

vergunningverlening dient te zijn.

Ook bij het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan geldt niet meer het vereiste dat moet 

worden voorzien in een tijdelijke behoefte. Aannemelijk moet zijn dat de activiteit zonder 

onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. De nota van toelichting noemt bijvoorbeeld 

het tijdelijk plaatsen van noodgebouw ten behoeve van een tijdelijke winkelvestiging binnen 

gronden met een agrarische bestemming, als situatie waarin de nieuwe regeling kan 

worden toegepast. Ook het tijdelijk inrichten van agrarische gronden ten behoeve van 

parkeerplaatsen is een mogelijkheid die in de nota van toelichting wordt genoemd.

In de kruimellijst wordt verder het negende lid gewijzigd. Deze wijziging heeft betrekking op 

de mogelijkheid om aan bestaande gebouwen (al dan niet tijdelijk) een andere functie te 

geven. Door onder meer het laten vervallen van de eis dat de oppervlakte niet meer dan 

1500 m² mag bedragen, kunnen meer aanvragen om een omgevingsvergunning voor 

gebruikswijzigingen met de reguliere procedure worden afgewikkeld. In de nota van 

toelichting wordt in dit verband gewezen op de samenhang met de wijziging van artikel 5, 

eerste lid, van bijlage II bij het Bor. Als gevolg van deze wijziging vervalt de eis dat het 

aantal woningen niet toe mag nemen bij - onder meer - de toepassing van art. 4, lid 9, van 



bijlage II bij het Bor. Met deze artikelen in samenhang bezien wordt voorzien in de 

behoefte om snel een besluit te kunnen nemen over de toelaatbaarheid van (al dan niet 

tijdelijke) bewoning van leegstaande (kantoor)gebouwen, bijvoorbeeld met het oog op het 

tegengaan van kraken. Voor gebouwen buiten de bebouwde kom zijn de mogelijkheden 

om ander gebruik toe te staan beperkt tot een logiesfunctie voor werknemers.

3. Wijziging definities artikel 1 bijlage II Bor

In artikel 1 van bijlage II bij het Bor wordt onder andere de definitie van het begrip 

‘achtererfgebied’ gewijzigd en wordt een definitie voor ‘mantelzorg’ toegevoegd.

Volgens de nota van toelichting riep de vorige begripsomschrijving van achtererfgebied in 

de praktijk vragen op bij situaties op hoekpercelen en percelen waarop hoofdgebouwen ten 

opzichte van het openbaar toegankelijk gebied schuin zijn geprojecteerd. De nieuwe 

begripsomschrijving moet in dergelijke situaties meer helderheid bieden over de wijze 

waarop het achtererfgebied wordt begrensd. De nieuwe definitie komt als volgt te luiden: 

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op één meter achter de voorkant en van 

daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het 

hoofdgebouw opnieuw te doorkruizen of in het erf achter het gebouw te komen.

Het begrip mantelzorg wordt in het eerste artikel als volgt gedefinieerd: intensieve zorg of 

ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 

hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks 

voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie die de gebruikelijke hulp 

van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van 

een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-

medisch adviseur kan worden aangetoond. De definitie is onderdeel van de mogelijkheden 

die het gewijzigde Bor ten behoeve van mantelzorg biedt (zie onder 4).

4. Mantelzorg

Het Bor is op diverse plaatsen gewijzigd om mogelijkheden te bieden voor huisvesting in 

verband met mantelzorg. In artikel 2, onderdeel 3, van bijlage II bij het Bor, is in dit verband 

de mogelijkheid opgenomen om omgevingsvergunningsvrij een bijbehorend bouwwerk te 

bouwen en gebruiken ten dienste van mantelzorg.

Verder wordt aan artikel 2 van bijlage II bij het Bor een nieuw onderdeel 22 toegevoegd. Dit 

onderdeel gaat als volgt luiden: het gebruiken van een bestaand bouwwerk voor 

huisvesting in verband met mantelzorg.

5. Uitbreiding vergunningvrij bouwen

Het hiervoor al genoemde artikel 2, onderdeel 3 van bijlage II bij het Bor wordt op nog 

meer onderdelen gewijzigd. Hiermee worden de mogelijkheden voor vergunningvrij 

bouwen en gebruiken uitgebreid. De wijzigingen hebben voornamelijk tot doel om de 

regeling te vereenvoudigen, te verduidelijken en de praktische toepasbaarheid te 

vergroten. In onderdeel 3 is de opgenomen maat van 2,5 meter gewijzigd in 4 meter. Met 

deze wijziging wordt onder andere beoogd om een ruimer gedeelte van de oppervlakte aan 

bijbehorende bouwwerken te kunnen gebruiken voor het vergroten van het hoofdgebouw 

zelf.



BESLUIT GEMEENTERAAD DAT VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NOOIT IS 

VEREIST BIJ TOEPASSING ”PROJECTOMGEVINGSVERGUNNING” IS ONVER-

BINDEND

Een vergunning als bedoeld in art. 2.12 lid 1 onder a, onder 3 Wabo 

(”projectomgevingsvergunning”) kan alleen worden verleend als een verklaring van geen 

bedenkingen is afgegeven door de gemeenteraad. Dit volgt uit art. 6.5 lid 1 Bor.

Op grond van art. 6.5, lid 3, Bor, kan de gemeenteraad categorieën van gevallen aanwijzen 

waarin een verklaring niet is vereist.

In ABRvS 27 augustus 2014 (nr. 201310261/1/A1) was de vraag aan de orde of een besluit 

van de gemeenteraad waarin wordt bepaald dat een verklaring van geen bedenkingen niet 

is vereist bij het toepassen van art. 2.12 lid 1 onder a, onder 3 Wabo, al dan niet 

verbindend is. De gemeenteraad beoogde met dit besluit toepassing te geven aan art. 6.5, 

lid 3, Bor.

De Afdeling overweegt eerst (onder verwijzing naar: ABRvS 3 oktober 2012, nr. 

201206364/1/R4) dat art. 6.5, lid 3, Bor, geen vereisten voor de aanwijzing van categorieën 

van gevallen bevat. Dit artikel bevat evenmin een beperking voor categorieën die kunnen 

worden opgenomen in de aanwijzing.

Toch is de Afdeling van oordeel dat een besluit van de gemeenteraad waarin wordt 

bepaald dat een verklaring van geen bedenkingen bij de toepassing van een 

”projectomgevingsvergunning” nooit is vereist, in strijd is met art. 6.5 Bor en dus 

onverbindend is. De Afdeling legt hieraan ten grondslag dat een besluit dat een verklaring 

van geen bedenkingen nooit is vereist niet kan worden aangemerkt als een aanwijzing van 

categorieën van gevallen als bedoeld in art. 6.5, derde lid, Bor. Verder is de Afdeling van 

oordeel dat de bevoegdheid tot het maken van uitzonderingen als bedoeld in art. 6.5, 

derde lid, naar zijn aard niet kan worden gebruikt om de hoofdregel van art. 6.5, eerste lid, 

Bor, te omzeilen.

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING NIET NOODZAKELIJK; GEMEENTE HEEFT 

HET IN HAAR MACHT VEREISTE MAATREGELEN TE TREFFEN EN TOEGEZEGD 

DAT OOK TE ZULLEN DOEN

De Afdeling heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot het 

opnemen van voorwaardelijke verplichtingen in een bestemmingsplan (ABRvS 6 augustus 

2014, nr. 201206568/1/R1).

De uitspraak heeft betrekking op het bestemmingsplan ”Kazernekwartier” en het 

bestemmingsplan ”Aanpassingsplan Kazernekwartier”van de gemeente Venlo. Het 

bestemmings- en aanpassingsplan voorzien in een grootschalige leisure-ontwikkeling op 

het terrein van de voormalige Frederik Hendrik Kazerne.

Appellanten hebben aangevoerd dat maatregelen ter beperking van geluidhinder ten 

onrechte niet zijn geregeld in het aanpassingsplan of anderszins zijn vastgelegd als 

verplichting. Het betreft de aanleg van een geluidreducerend wegdek van het type dunne 

deklaag B op twee wegen en een snelheidsverlaging op een gedeelte van een weg.

Uit de overwegingen in de uitspraak blijkt dat is berekend dat de genoemde maatregelen 

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80593&summary_only=&q=201310261%2F1%2FA1
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=70707&summary_only=&q=201206364%2F1%2FR4
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80372&summary_only=&q=+201206568%2F1%2FR1


erin resulteren dat ter plaatse van woningen, geen overschrijding optreedt van de 

grenswaarden die op grond van de Wgh in acht moeten worden genomen.

De Afdeling oordeelt dat anders dan zij voorheen heeft overwogen (onder meer: ABRvS 22 

juli 2013, nr. 201300745/1/R6), maar in overeenstemming met een uitspraak van 19 

februari 2014 (nr. 201306688/1/R6) er geen aanleiding bestaat om de genoemde 

maatregelen in een voorwaardelijke verplichting in het aanpassingsplan op te nemen. 

Hierbij wordt van belang geacht dat de gemeente het in haar macht heeft om de bedoelde 

maatregelen te treffen en niet is gebleken van belemmeringen die zich hiertegen verzetten. 

Verder heeft de raad toegezegd dat de maatregelen zullen worden getroffen.

In de genoemde uitspraak van 19 februari 2014 is een zelfde overweging te lezen. In dit 

geval ging het om een geluidafschermende afscheiding en asfaltverharding. De gemeente 

achtte beide maatregelen noodzakelijk voor het bereiken van een aanvaardbaar 

geluidniveau bij bepaalde woningen.

De plaatsing van de geluidafschermende afscheiding was wel als voorwaardelijke 

verplichting in de planregels opgenomen. De planregels bevatten echter geen 

voorwaardelijke verplichting tot het aanbrengen van asfaltverharding op het parkeerterrein. 

Het gemeentebestuur heeft aangegeven dat zij eigenaar is van de grond en dat zij het 

parkeerterrein zelf zal aanleggen. Toegezegd is voorts dat het parkeerterrein zal worden 

voorzien van een asfaltverharding.

De Afdeling is van oordeel dat onder voornoemde omstandigheden kon worden afgezien 

van het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in de planregels tot het aanbrengen 

van de asfaltverharding.

NATUURBESCHERMING

De stikstofdepositie daalt al jaren in Nederland, maar in een aantal Natura 2000-gebieden 

is de depositie nog altijd te hoog. In die gebieden worden in beginsel geen vergunningen 

voor nieuwe economische activiteiten verleend. Nagenoeg alle gemeenten, agrarisch of 

niet agrarisch komen in de problemen omdat ze geen bestemmingsplannen kunnen 

vaststellen. Hierdoor ligt ook de vergunningverlening stil. Er treedt stagnatie op.

Om verdere stagnatie in vergunningverlening voor nieuwe economische activiteiten te 

voorkomen heeft de Tweede Kamer eind april van dit jaar het wetsvoorstel 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen (Kamerstukken I, 2013/14, 33 669, 

A). Het doel van de PAS is tweeledig: enerzijds het verminderen van de uitstoot van 

stikstof van de agrarische sector, de industrie en het verkeer en anderzijds binnen de 

grenzen van de dalende stikstofdepositie verantwoorde ruimte te zoeken om, met behoud 

van de instandhoudingdoelen, toch vergunningen te kunnen geven voor nieuwe 

economische activiteiten.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.
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1. Bestemmingsplannen met potentieel schadelijke effecten op Natura-2000 

gebieden

Er komt steeds meer Afdelingsjurisprudentie over toepassing van artikel 19j, eerste lid, 

Nbw bij bestemmingsplannen. De toepassing van artikel 19j Nbw speelt met name bij 

veehouderijen. Op grond van dit artikel moet de raad bij het vaststellen van een 

bestemmingsplan rekening houden met de gevolgen die dat plan voor een Natura 2000-

gebied kan hebben. Voor plannen die significante gevolgen kunnen hebben voor een 

Natura 2000-gebied maakt het bestuursorgaan eerst een passende beoordeling. Pas nadat 

uit de passende beoordeling is gebleken dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 

2000-gebied niet worden aangetast mag, zo volgt uit artikel 19j, derde lid, Nbw in 

combinatie met artikel 19g Nbw, een bestemmingsplan worden vastgesteld.

Uit deze jurisprudentie kan de volgende lijn worden gedestilleerd:

 de huidige, feitelijke en legale situatie is referentiekader;

 de maximale planologische mogelijkheden bepalen of een plan een significant gevolg 

kan hebben voor een Natura 2000-gebied en of een passende beoordeling moet 

worden opgesteld;

 niet-benutte bouw- en gebruiksmogelijkheden die in een nieuw bestemmingsplan 

opnieuw worden bestemd en die kunnen leiden tot ontwikkelingen met mogelijk 

significante gevolgen, moeten voorafgaand aan de vaststelling van dat plan passend 

beoordeeld worden, tenzij zij eerder passend zijn beoordeeld en die Passende 

beoordeling nog actueel is;

 alle mogelijke gevolgen van in een bestemmingsplan voorziene uitbreidingen van 

veehouderijen moeten in kaart worden gebracht;

 het plan kan na het uitvoeren van een passende beoordeling worden vastgesteld als 

wordt verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden 

aangetast;

 bij aantasting dient de zogeheten ADC-toets te worden doorlopen. Er mogen geen 

alternatieve oplossingen voor het plan zijn, er dienen dwingende reden van groot 

openbaar belang te zijn en er dienen compenserende maatregelen te worden 

getroffen;

 indien in de omgeving een Natura 2000-gebied is gelegen, zal een toename van de 

ammoniakemissie van de veehouderij leiden tot een toename van de stikstofdepositie 

op het betreffende Natura 2000-gebied, en mitsdien tot een significant effect op het 

gebied;

 in zo’n geval moet het bestemmingsplan waarborgen dat er niettemin geen significante 

effecten of verslechtering optreedt voor het Natura 2000-gebied;

 bij een reeds bestaande overschrijding van de kritische stikstofdepositie op het Natura 

2000-gebied kan een zeer gering percentage overschrijding al leiden tot significante 

effecten;

 als de in een plan voorziene activiteiten niet, of per saldo niet leiden tot een toename 

van de stikstofdepositie, is er voor het element stikstof geen passende beoordeling 

noodzakelijk (interne en externe saldering).

Waarborg in bestemmingsplan

Hoe kun je in een bestemmingsplan verzekeren dat ondanks de mogelijkheid tot uitbreiding 

van veehouderijen geen significante gevolgen optreden op een nabijgelegen Natura 2000-

gebied?



Het bestemmingsplan Westerveld bood hiertoe naar het oordeel van de Afdeling 

onvoldoende zekerheid (ABRvS 6 augustus 2014, nr. 201207794/1/R4). In het 

bestemmingsplan Westerveld was sprake van een toename van agrarische 

bedrijfsbebouwing. In het licht van de artikelen 19j en volgende van de Nbw, is dat alleen 

aanvaardbaar als is verzekerd dat: 1) ondanks die toename geen uitbreiding van de 

veebezetting zal plaatsvinden of 2) op een andere manier wordt verzekerd dat geen 

aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden zal 

optreden.

De Afdeling toetst vol of de in het plan vastgelegde regels (gebruiksverboden, en 

toetsingsnormen aan B&W voor toestaan bouwwerken) op dit punt de benodigde mate van 

zekerheid kunnen geven. Die zekerheid moet op voorhand vaststaan en niet pas achteraf 

vastgesteld kunnen worden bij toetsing of wordt gehandeld in strijd met het 

gebruiksverbod. Bovendien moet de raad als planvaststeller dit toetsen, en niet B&W. Het 

plan strekt er voorts toe dat B&W bij vergunningaanvragen ingevolge de Wabo tevens 

dienen te toetsen of in strijd wordt gehandeld met de Nbw. Dit acht de Afdeling eveneens 

een onaanvaardbare doorkruising van de bevoegdheidstoedeling van de Nbw: de 

beoordeling of in strijd met de Nbw wordt gehandeld is immers geen bevoegdheid van 

B&W, maar van Gedeputeerde Staten (of in bijzondere gevallen: van de Minister), aldus de 

Afdeling.

Om de toets aan artikel 19j Nbw te kunnen doorstaan zal een bestemmingsplan met 

(bouw-) ontwikkelingsmogelijkheden voor een veehouderij vooraf moeten waarborgen dat 

van aantasting van het Natura 2000-gebied geen sprake zal zijn. De raad zal eigen 

planregels ter voorkoming van significante effecten moeten opstellen. Daarbij is het 

herhalen van regels van de Nbw geen oplossing.

2. Relativiteitsbeginsel en natuurbescherming

De bepalingen van de Nbw 1998 hebben met name ten doel om het algemene belang van 

bescherming van natuur en landschap te beschermen. De individuele belangen van 

burgers die in of in de onmiddellijke nabijheid van een Natura 2000-gebied wonen bij 

behoud van een goede kwaliteit van hun directe leefomgeving, kunnen daarmee verweven 

zijn (ABRvS 13 juli 2011, nr. 201008514/1/M3). Dit geldt blijkens jurisprudentie van de 

Afdeling alleen als de omwonende in het gebied zelf of op korte afstand van het gebied of 

het beschermde natuurmonument woont.

Bij een te grote afstand zijn de belangen van omwonenden niet meer nauw verweven met 

het algemeen belang dat de Nb beoogt te beschermen. In een uitspraak van 25 maart 

2014 (nr. 201307685/3/R2) oordeelt de Afdeling dat er bij een afstand van 2500 meter 

geen verwevenheid bestaat tussen de individuele belangen en het algemeen belang. Die 

jurisprudentie is onder meer bevestigd in de uitspraak van de Afdeling van 27 augustus 

2014 (nr. 201307734), waarin de Afdeling een afstand van 4000 meter te groot achtte voor 

verwevenheid. Bij uitspraak van 28 augustus 2013 (nr. 201302265/1/R6) zag de Afdeling 

wel voldoende verwevenheid tussen de individuele belangen van omwonenden en de

algemene belangen die de Nbw beoogt te beschermen. De precieze afstand wordt in deze 

uitspraak overigens niet genoemd, de Afdeling volstaat met de kwalificatie “woonachtig in 

de directe nabijheid van een Natura-2000 gebied.”

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80350&summary_only=&q=201207794%2F1%2FR4
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=57443&summary_only=&q=201008514%2F1%2FM3
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78463&summary_only=&q=201307685%2F3%2FR2
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80559&summary_only=&q=201307734
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=75541&summary_only=&q=201302265%2F1%2FR6


Het relativiteitsvereiste kan evenmin worden tegengeworpen aan natuur- en 

milieuorganisaties die zich richten op natuurbescherming.

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.

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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