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Inwerkingtreding wijziging Wabo (verbetering vergunningverlening, 
toezicht en handhaving) 

Met ingang van 14 april 2016 is de wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH) in werking getreden. Reeds in 2009 hebben de VNG en het Rijk afspraken 

gemaakt om de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH-

taken) op het gebied van het omgevingsrecht structureel te verbeteren.  

 

Deze afspraken betreffen: 

 

   • het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken; 

   • de vorming van een landsdekkend netwerk van regionale omgevingsdiensten; 

   • de verbetering van de samenwerking en informatie-uitwisseling bij de handhaving in de    

     bestuurlijke kolom enerzijds en tussen de bestuurlijke en strafrechtelijke kolom anderzijds; 

   • het vereenvoudigen van de bevoegdheidsverdeling tussen de overheden door verdere 

     decentralisatie; 

   • het verminderen van de bestuurlijke drukte door versobering van het interbestuurlijk toezicht. 

 

Een belangrijk onderdeel ziet op het wettelijk borgen van de behaalde resultaten en tegelijkertijd 

het scheppen van de randvoorwaarden en condities voor een bestendig effectief en efficiënt 

functioneren van het gemoderniseerde VTH-stelsel. Deze  wet wijzigt de Wet algemene 
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bepalingen omgevingsrecht  (hierna: Wabo) ter zake van de verbetering van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: wet VTH).  

 

Om de kwaliteitsbevordering en samenwerking te bevorderen dienen ingevolge de wet VTH 

Gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een 

regio als bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s of tot een kring van daartoe bij 

regeling van de minister van I&M en van de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen 

gemeenten, voor die regio of kring, onderscheidenlijk voor meerdere regio’s, onderscheidenlijk 

kringen, een omgevingsdienst in te stellen (artikel 5, lid 1, Wabo). Bij algemene maatregel van 

bestuur worden taken aangewezen die in ieder geval in het verband van een omgevingsdienst 

worden uitgevoerd. 

 

Zo spoedig mogelijke inwerkingtreding 

 

Met de inwerkingtreding van de wet VTH met ingang van de dag na de datum van uitgifte van 

het Staatsblad waarin dit besluit wordt gepubliceerd, wordt afgeweken van de vaste 

verandermomenten en van de invoeringstermijn. Deze afwijkingen zijn gerechtvaardigd omdat 

dit, gelet op de doelgroep, aanmerkelijke ongewenste publieke nadelen voorkomt (aanwijzing 

174, onder 4, onder a, van de aanwijzingen voor de regelgeving). 

 

Het is van belang dat de in de praktijk reeds sinds geruime tijd functionerende 

omgevingsdiensten zo spoedig mogelijk een wettelijke grondslag krijgen. Daarmee wordt de 

continuïteit van de omgevingsdiensten geborgd en wordt het risico weggenomen dat individuele 

gemeenten zich uit de omgevingsdiensten terugtrekken. Het belang van een spoedige 

inwerkingtreding is ook tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer 

benadrukt. 

 

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is ook aangegeven dat de 

netwerkomgevingsdiensten zich zullen moeten herpositioneren als openbaar lichaam in de zin 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Artikel X, dat het overgangsrecht voor die 

omgevingsdiensten regelt, zal met ingang van 1 januari 2018 vervallen. De omgevingsdiensten 

krijgen hiermee voldoende tijd om zich om te vormen tot openbaar lichaam. 

 

Met de inwerkingtreding van de wet VTH is ook een wijziging van de Regeling omgevingsrecht 

in werking getreden, waarin bestaande «kringen van gemeenten» worden aangewezen op 

grond van artikel 5.3, eerste lid, van die wet. 

 

Deze «kringen van gemeenten» hebben per kring een omgevingsdienst ingesteld waarmee 

wordt afgeweken van de gewenste situatie, namelijk dat de omgevingsdienst samen valt met 

een of meer veiligheidsregio’s. 

 

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht op later tijdstip in werking 

 

De wijziging van het Besluit omgevingsrecht waarvoor een aantal artikelen van de wet VTH de 

grondslag vormt, zal op een later tijdstip in werking treden. Deze artikelen van de wet VTH 

bieden voldoende basis voor de huidige artikelen van hoofdstuk 7 van het Besluit 

omgevingsrecht die oorspronkelijk waren gebaseerd op artikel 5.3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 

VTH. 

 

Zie: Stb. 2016, nr. 139 

  

Zie voor de achtergrond van deze wet ook het artikel dat ik hierover schreef voor Tijdschrift voor 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-18.html
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-139.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20160419%26epd%3d20160419%26jgp%3d2016%26nrp%3d139%26sdt%3dDatumUitgifte%26orgt%3dministerie%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4


Sactierecht & onderneming, nr.4, oktober 2015: “Het wetsvoorstel 'Verbetering 

Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving': verbetering uniformiteit en vermindering van 

fragmentatie ” 

 

Chantal van Mil 

 

Wet open overheid aangenomen door Tweede Kamer 

De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 met een ruime meerderheid de Wet open overheid 

(‘Woo’) aangenomen. De Woo moet de overheid transparanter maken om zo het belang van 

openbaarheid van publieke informatie te dienen. Met de Woo wordt de actieve openbaarmaking 

van overheden bevorderd doordat zij onder andere een openbaar register dienen bij te houden. 

De Woo zal bovendien ook gaan gelden voor semipublieke instellingen en bevat een 

zogenoemde antimisbruikbepaling. De Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’) zal door deze 

nieuwe wet vervangen worden. 

 

Zie voor meer informatie over de Woo mijn onlangs verschenen blog. 

 

Ellen de Jonge 

 

 

Internetconsultatie: Evaluatiewet bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling Awb 

Graag wijzen wij u op de openbare internetconsultatie inzake de Evaluatiewet 

bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb. 

 

Dit wetsvoorstel bevat twee voorstellen tot wijziging van titel 4.4 Awb: 

 

- Bestuursorganen krijgen de mogelijkheid om de betaling van voorschotten op te schorten als 

  daarvoor goede redenen zijn. 

- De positie van derden bij de inning van verbeurde dwangsommen wordt versterkt door de 

  verjaringstermijn van verbeurde dwangsommen op te schorten. 

 

Deze wijzigingen vloeien voort uit de evaluatie van de geldschuldentitel van de Awb. 

 

Er kan tot en met 1 juni 2016 op deze internetconsultatie worden gereageerd. 

  

 https://www.internetconsultatie.nl/evaluatiewet_bestuursrechtelijke_geldschuldenregeling_awb 

  

Chantal van Mil 

 

 

 

 

 

 

https://www.kienhuishoving.nl/Static/Binaries/KHPU_PUBLICATION/20151123110757555.pdf
https://www.kienhuishoving.nl/Static/Binaries/KHPU_PUBLICATION/20151123110757555.pdf
https://www.kienhuishoving.nl/Static/Binaries/KHPU_PUBLICATION/20151123110757555.pdf
https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/chantal-van-mil/
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33328_initiatiefvoorstel_voortman
https://www.kienhuishoving.nl/nl/blogs/wet-open-overheid-aangenomen-door-tweede-kamer/
https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/ellen-de-jonge/
https://www.internetconsultatie.nl/evaluatiewet_bestuursrechtelijke_geldschuldenregeling_awb
https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/chantal-van-mil/


 

Dynamische verwijzing in planregels met betrekking tot parkeernormen 

Het is mogelijk om in een planregel wat betreft de geldende parkeernormen met een 

dynamische verwijzing naar beleidsregels te verwijzen, zo heeft de Afdeling eerder uitgemaakt 

(ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL: RVS:2015:2837). Uit ABRvS 26 april 2016 

(ECLI:NL:RVS:2016:1136) blijkt dat een dergelijke dynamische verwijzing nog niet altijd goed 

gaat. In deze bijdrage wordt stil gestaan bij hetgeen is overwogen in de uitspraak van  9 

september 2015 en wordt besproken waar het in de uitspraak van 26 april 2016 fout ging. 

 

Artikel 3.1.2 ,lid 2, onder a, Bro 

 

Bij het op 1 november 2014 in werking getreden  Besluit permanent maken van de Crisis- en 

herstelwet is artikel 3.1.2 lid 2 onder a aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegevoegd. Dit 

artikel luidt als volgt: 

 

Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan regels bevatten: 

a. waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid, afhankelijk 

wordt gesteld van beleidsregels; 

 

Uitspraak 9 september 2015 

 

In de planregels was  de bepaling opgenomen  dat - kort gezegd - gronden slechts mochten 

worden bebouwd en gebruikt onder de voorwaarde dat voldoende parkeergelegenheid wordt 

gerealiseerd of in stand gehouden. 

 

Deze planregel hield geen stand. De Afdeling heeft overwogen dat uit deze planregel niet volgt 

dat bij de invulling van het begrip ”voldoende parkeergelegenheid” aan het gemeentelijk 

parkeerbeleid en de daarbij behorende parkeernormen moet worden getoetst. Verder is – 

anders dan artikel 3.1.2, lid 2 onder a Bro voorschrijft – in de planregel niet aangegeven op de 

uitoefening van welke bevoegdheid deze planregel betrekking heeft. Gelet op het voorgaande 

biedt deze planregel volgens de Afdeling onvoldoende waarborg om te kunnen worden 

gehanteerd als toetsingsnorm bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

 

Dynamische verwijzing in de planregels 

 

De Afdeling gaat vervolgens in op de vraag hoe in dit geval het parkeren met gebruikmaking 

van artikel 3.1.2, lid 2 onder a Bro, wel in de planregels kan worden geregeld. 

 

De Afdeling overweegt dat in de planregel (in dit geval) opgenomen kan worden dat: 

- bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor 

  bouwen, de regel geldt dat voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen wordt 

  gerealiseerd; 

- dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 

  neergelegd in de ”Nota Parkeernormen Fiets en Auto” die als bijlage 1 bij de parkeernota   

  ”Stallen en Parkeren 2013” hoort; 

- indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, wordt rekening 

  gehouden met de wijziging. 

 

Er mag in de planregels inzake parkeernormen dus worden verwezen naar de beleidsregels 

waarin de desbetreffende parkeernormen zijn vastgelegd. Een dynamische verwijzing, dat wil 

zeggen een verwijzing naar een beleidsnota zonder dat wordt vermeld wanneer deze is 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=85092&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2015%3A2837
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87504&summary_only=&q=201504764


vastgesteld, is toegestaan. De Afdeling overweegt immers dat opgenomen kan worden dat 

indien de beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden 

met de wijziging. Dat betekent dat kan worden verwezen naar de meest actuele versie van een 

beleidsnota zonder dat het bestemmingsplan daarvoor gewijzigd behoeft te worden. Verder is 

van belang dat in de planregel wordt aangegeven bij de uitoefening van welke bevoegdheid de 

parkeernorm wordt toegepast. 

 

Uitspraak 26 april 2016 

 

Ook de planregel met betrekking tot parkeren die in de uitspraak van 26 april jl. aan de orde is 

houdt geen stand. 

 

In artikel 3, lid 3.4, van de planregels is bepaald dat bij het verwezenlijken van respectievelijk 

het gebruiken van gronden in overstemming met de bestemming "Gemengd" (…), binnen het 

plangebied dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform het geldende 

gemeentelijk beleid. 

 

Ter zitting heeft de raad nog toegelicht dat hij met de verwijzing naar het geldende gemeentelijk 

beleid in de planregel, heeft beoogd een dynamische verwijzing naar het Parkeerbeleidsplan 

aan te brengen. 

 

De Afdeling verwijst in de eerste plaats naar hetgeen in de uitspraak van 9 september 2015 is 

overwogen. Vervolgens wordt overwogen dat onvoldoende uit de planregel blijkt dat bij de 

uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen, 

de regel geldt dat dient te worden voldaan aan de normen die zijn neergelegd in het 

Parkeerbeleidsplan en dat indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden 

gewijzigd rekening dient te worden gehouden met die wijziging. De enkele (algemene) 

verwijzing naar het geldende gemeentelijk beleid is dus niet voldoende. 

 

Conclusie 

 

Bij het opnemen van parkeernormen in een bestemmingsplan is een dynamische verwijzing 

naar beleidsregels toegestaan. Voor de vraag hoe dit het best kan worden vorm gegeven 

verdient het aanbeveling aansluiting te zoeken bij de suggestie die de Afdeling in de uitspraak 

van 9 september 2015 hierover heeft gegeven. 

 

Joyce Scheltens-Fokke 

 

Erfafscheiding als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht 

Een interessante uitspraak over het Besluit omgevingsrecht, waarin het ging om de vraag of 

een tuinmuur kan worden aangemerkt als erfafscheiding en of een aantal bijbehorende 

bouwwerken al dan niet in het achtererfgebied  zijn gebouwd. De Afdeling oordeelt dat een 

erfafscheiding niet hoeft te zijn gelegen op een grens tussen twee afzonderlijke erven, maar dat 

deze ook kan dienen om gedeelten van één perceel van elkaar af te scheiden. Nu de 

bijbehorende bouwwerken niet in het achtererfgebied zijn gebouwd, konden deze niet 

vergunningvrij worden opgericht. 

 

Casus 

 

In de onderhavige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtrechtspraak van de Raad van State 

https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/joyce-scheltens-fokke-43170/


(ABRvS 13 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:990) ging het om het volgende. Het college van 

burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel heeft bij besluit van 18 maart 2014 het 

verzoek van appellante om handhavend op te treden tegen diverse werken en bouwwerken op 

een perceel in Sint-Michielsgestel afgewezen. 

 

Naar aanleiding van het handhavingsverzoek heeft een toezichthouder van de gemeente een 

controle uitgevoerd op het perceel. Volgens het daarvan opgemaakte rapport zijn daarbij de op 

het perceel aanwezige bouwwerken geïnventariseerd en daarnaast zijn volgens het rapport een 

overkapping voor houtopslag, een carport/berging, een schuur/berging en een tuinmuur op het 

perceel aanwezig. 

 

Ter zitting bij de Afdeling is gebleken dat het geschil in hoger beroep zich beperkt tot het 

verzoek om handhaving van appellante met betrekking tot het ophogen en verharden van een 

deel van het perceel, het verbouwen en het gebruik van de schuur/berging op het perceel, een 

tuinmuur en het zonder vergunning bouwen van een overkapping voor houtopslag, alsmede 

twee bergingen tegen de grens met het perceel van appellante. Met name interessant zijn de 

overwegingen van de Afdeling ter zake van de overkapping voor houtopslag en de bergingen 

en de tuinmuur. 

 

De overkapping voor houtopslag en de bergingen 

 

Met betrekking tot deze bouwwerken heeft de rechtbank het college gevolgd in het standpunt 

dat het om bouwwerken gaat waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist, zoals bedoeld in 

artikel 2 van bijlage II Besluit omgevingsrecht (‘Bor’). Het college heeft zich aldus volgens de 

rechtbank terecht op het standpunt gesteld dat geen overtredingen aan de orde zijn, waartegen 

het handhavend dient op te treden. 

 

Appellante betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat voor de twee bergingen, 

alsmede voor de overkapping ten behoeve van houtopslag, die nagenoeg naast elkaar tegen de 

erfgrens met haar perceel zijn gebouwd, geen omgevingsvergunning is vereist. Volgens 

appellante is deze conclusie niet juist, omdat deze bouwwerken niet in achtererfgebied staan. 

 

De rechtbank heeft echter niet onderkend dat de overkapping voor houtopslag en de twee 

bergingen zich niet in achtererfgebied als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder 3, juncto artikel 

1, lid 1, van bijlage II Bor bevinden. Daartoe wordt, onder verwijzing naar ABRvS 10 juli 2013, 

ECLI:NL:RVS:2013:228, het volgende overwogen. 

 

De genoemde bouwwerken zijn weliswaar voorzien op een gedeelte van het perceel dat direct 

bij het hoofdgebouw is gelegen en feitelijk is ingericht ten dienste van het gebruik van de 

woning, maar dit perceelgedeelte is ingevolge het bestemmingsplan mede aangeduid als grond 

voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige landschaps-, natuur- en 

archeologische waarden. Met het oog daarop is een aanlegvergunningvereiste in het 

bestemmingsplan opgenomen. 

 

Het perceelgedeelte waarop de overkapping voor houtopslag en de twee bergingen zijn 

gebouwd, kan daarom in dit geval niet worden aangemerkt als "erf" als bedoeld in artikel 1, lid 

1, van bijlage II Bor, vanwege de landschappelijke, natuurlijke en archeologische waarden die 

daaraan zijn toegekend. Derhalve is evenmin sprake van "achtererfgebied" als bedoeld in die 

bepaling. De overkapping voor houtopslag en de twee bergingen konden derhalve niet als op 

de grond staande bijbehorende bouwwerken in achtererfgebied vergunningvrij worden 

opgericht. 

 

Voor zover het college ter zitting bij de Afdeling heeft gesteld dat de desbetreffende 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87345&summary_only=&q=201503054%2F1%2FA1
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=74734


bouwwerken ten tijde van de oprichting ervan, tussen 2005 en 2007, gelet op het toen geldende 

planologische regime wel zonder bouwvergunning konden worden opgericht, overweegt de 

Afdeling dat het college deze stelling niet aan het primaire besluit van 21 augustus 2014 ten 

grondslag heeft gelegd, en evenmin voldoende heeft onderbouwd. Het college heeft er in dit 

verband uitsluitend op gewezen dat de bouwwerken destijds in overeenstemming met het toen 

geldende bestemmingsplan zijn opgericht. Die omstandigheid is, wat daarvan zij, op zichzelf 

echter niet relevant voor de vraag of de bouwwerken ten tijde van de oprichting ervan zonder 

bouwvergunning konden worden opgericht, nu daarvoor het destijds geldende Besluit 

bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (‘Bblb’) bepalend is en van 

een toets aan dit Besluit niet is gebleken. De Afdeling laat deze stelling daarom verder buiten 

beschouwing. 

 

Op grond van het voorgaande is de rechtbank ten onrechte tot het oordeel gekomen dat het 

college niet bevoegd was om handhavend op te treden tegen de genoemde bijbehorende 

bouwwerken. 

 

Tuinmuur kan worden aangemerkt als erfafscheiding 

 

Appellante betoogt verder dat de rechtbank voor de tuinmuur eveneens ten onrechte heeft 

geoordeeld dat daarvoor geen omgevingsvergunning is vereist. Volgens haar heeft de 

rechtbank deze tuinmuur ten onrechte aangemerkt als een erfafscheiding. Daarnaast heeft de 

rechtbank volgens haar een onjuiste wettelijke bepaling toegepast en ook voor de tuinmuur 

miskend dat deze niet op het achtererf is gebouwd. De tuinmuur is volgens appellante 

bovendien hoger dan 2 meter, zodat ook om die reden niet is voldaan aan artikel 2, aanhef en 

onder 12, van bijlage II Bor. 

 

De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen dat de op het perceel aanwezige tuinmuur 

zonder omgevingsvergunning kon worden opgericht. De tuinmuur kan worden aangemerkt als 

een erfafscheiding als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder 12, van bijlage II Bor, ook nu deze 

niet is bedoeld om de afzonderlijke erven van appellante en haar buren van elkaar te scheiden. 

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (ABRvS 11 maart 2009, 

ECLI:NL:RVS:2009:BH5519), behoeft een erfafscheiding niet te zijn gelegen op een grens 

tussen twee afzonderlijke erven, maar kan een erfafscheiding ook dienen om gedeelten van 

één perceel, van elkaar af te scheiden. Weliswaar is in de genoemde uitspraak van 11 maart 

2009 op dit punt betekenis gegeven aan het destijds nog geldende artikel 2, aanhef en onder e, 

Bblb, maar er bestaat geen aanleiding hierover thans anders te oordelen. 

 

Op grond van artikel 2, aanhef en onder 12, van bijlage II Bor geldt wat de tuinmuur betreft niet 

het vereiste dat deze, om vergunningvrij te mogen worden opgericht, in het achtererfgebied als 

bedoeld in artikel 1, lid 1, van Bijlage II Bor moet zijn geplaatst. 

 

In de Nota van Toelichting bij het Bor (Stb. 2010, 143, blz. 150) wordt verder vermeld dat 

evenmin is bedoeld dat feitelijk alleen de afscheiding van een als ‘erf’ als bedoeld in artikel 1, lid 

1, van bijlage II Bor aan te merken perceelgedeelte is toegestaan. Dat daarvan ter plaatse van 

de tuinmuur geen sprake is, staat er dan ook niet aan in de weg dat voor de tuinmuur geen 

omgevingsvergunning is vereist. 

 

Hoogte tuinmuur: meten vanaf het aansluitende afgewerkte terrein 

 

Wat betreft de stelling van appellante dat de muur hoger is dan twee meter, heeft de rechtbank 

terecht geen grond gevonden om te twijfelen aan de uitkomsten van de gehouden controle op 

het perceel. In het rapport dat van deze controle is opgemaakt, wordt vermeld dat de muur niet 

hoger is dan twee meter. Hetgeen appellante daartegen heeft ingebracht, te weten dat de muur 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=34363
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-143.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20160422%26epd%3d20160422%26jgp%3d2010%26nrp%3d143%26sdt%3dDatumUitgifte%26orgt%3dministerie%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4


2,70 meter hoog is, gemeten vanaf het oorspronkelijke maaiveld, leidt niet tot een ander 

oordeel. 

 

Volgens artikel 1, lid 2, van bijlage II Bor, dient te worden gemeten vanaf het aansluitende 

afgewerkte terrein, zoals de toezichthouder heeft gedaan. Nu niet in geschil is dat aan de 

overige criteria in artikel 2, aanhef en onder 12, onder b, van bijlage II Bor is voldaan, heeft de 

rechtbank terecht geoordeeld dat zich ten aanzien van de tuinmuur geen overtreding voordoet, 

waartegen handhavend dient te worden opgetreden. 

 

Chantal van Mil 

 

 

Geen sprake van bebouwde kom in zin Wgv: omvang concentratie 
gebouwen en bevolking te gering 

Bij de toepassing van artikel 4 lid 1 Wet geurhinder en veehouderij (‘Wgv’) moet de vraag 

worden beantwoord of het geurgevoelig object binnen of buiten de bebouwde kom is gelegen. 

Deze  vraag heeft inmiddels al tot veel jurisprudentie geleid en is ook in de uitspraak van 13 

april 2016 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’) 

(ECLI:NL:RVS:2016:981) aan de orde. 

 

Casus 

 

Appellant richt zich in de onderhavige uitspraak tegen de in het plan voorziene woning, omdat 

deze binnen een afstand van 100 meter van zijn melkveehouderijbedrijf komt te staan. Hij 

vreest hierdoor onnodig in zijn bedrijfsvoering te worden beperkt. Hij voert in dit verband aan 

dat niet wordt voldaan aan de afstand van 100 meter die op grond van de Wgv moet worden 

aangehouden voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom. De gemeenteraad is van 

oordeel dat het hier geen bebouwde kom situatie betreft waardoor een afstand van 50 meter 

voldoende is. 

 

In geschil is of de omgeving van de voorziene woning als binnen de bebouwde kom of buiten de 

bebouwde kom moet worden aangemerkt. 

 

Begrip ‘bebouwde kom’ 

 

Ingevolge artikel 4 Wgv is voor de afstand die moet worden aangehouden tussen een 

veehouderij en een geurgevoelig object van belang of het geurgevoelig object binnen of buiten 

de bebouwde kom ligt. De afstand tussen de objecten dient binnen de bebouwde kom namelijk 

tenminste 100 meter te bedragen en buiten de bebouwde kom tenminste 50 meter. 

 

Volgens de geschiedenis van de totstandkoming van de Wgv kan het begrip bebouwde kom 

worden omschreven als het gebied dat door een aaneengesloten bebouwing overwegend een 

woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel mensen per oppervlakte-eenheid ook 

daadwerkelijk wonen of verblijven (Kamerstukken II 2005-2006, 30 453, nr. 3, p. 17 en 18). De 

grens van de bebouwde kom wordt niet bepaald door de Wegenverkeerswetgeving, maar door 

de aard van de omgeving. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar 

gelegen bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur (zie r.o. 2.3 van 

onderhavige uitspraak). 

 

Beoordeling aard van de omgeving 
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Per geval dient de Afdeling de aard van de omgeving te beoordelen. Hierbij acht de Afdeling de 

feitelijke situatie bepalend, eventuele toekomstige woonbebouwing is niet van belang (ABRvS 

11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2353 en ABRvS 23 januari 2013, 

ECLI:NL:RVS:2013:BY9178). 

 

In een uitspraak van 25 november 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BK4331) werd een gebied niet als 

bebouwde kom aangemerkt vanwege enerzijds de beperkte omvang van de concentratie en 

anderzijds de aard van de omgeving die voornamelijk uit landbouwgronden en oppervlaktewater 

bestond. In een uitspraak van 20 juni 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BW8839) ging het om 

lintbebouwing. In deze uitspraak oordeelde de Afdeling dat de omstandigheden dat zich in de 

omgeving van de inrichting in een langgerekt lint een bedrijf en een aantal verspreid liggende 

(bedrijfs)woningen bevinden onvoldoende om te spreken van een bebouwde kom. Hierbij werd 

de omstandigheid dat de dichtstbijzijnde dorpskern pas op een afstand van 300 meter is mede 

van belang geacht. 

 

Oordeel Afdeling: omvang concentratie gebouwen en bevolking te gering 

 

In de onderhavige uitspraak is het plangebied hoofdzakelijk omgeven door agrarische gronden. 

Er is sprake van enige concentratie van gebouwen en bevolking aangezien op enige afstand 

van het plangebied lintbebouwing begint richting een nieuwbouwwijk van het dorp Burdaard en 

de kern van dit dorp. Naar het oordeel van de Afdeling is de omvang daarvan echter te gering 

om te spreken van een aaneengesloten bebouwing die het gebied een overwegende woon- en 

verblijffunctie geeft. De Afdeling oordeelt dan ook dat de raad zich terecht op het standpunt 

heeft kunnen stellen dat het plangebied niet als bebouwde kom kan worden aangemerkt. Aan 

de afstandsnorm tussen de voorziene woning en het melkveehouderijbedrijf van appellant is 

voldaan, nu een afstand van minimaal 50 meter voldoende is. De voorziene woning vormt dan 

ook geen beperking voor de bedrijfsvoering van appellant (r.o. 2.4). 

 

Ellen de Jonge 

 

 

Weigeren omgevingsvergunning vanwege strijd met bestemmingsplan: 
verklaring van geen bedenkingen vereist 

In ABRvS 6 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:921) is de vraag aan de orde of het college een 

omgevingsvergunning wegens strijd met het bestemmingsplan mag weigeren, zonder eerst een 

verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad te hebben gevraagd. De rechtbank 

heeft overwogen dat een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, omdat het gaat om 

een weigering een omgevingsvergunning te verlenen. De Afdeling denkt hier evenwel anders 

over en is van oordeel dat in deze situatie wel een verklaring van geen bedenkingen had 

moeten worden gevraagd. 

 

De casus 

 

Appellant heeft een omgevingsvergunning gevraagd voor het legaliseren van zijn op het perceel 

aanwezige chalet. Daarvoor was een omgevingsvergunning vereist op grond van artikel 2.1, lid 

1, onder c Wabo jo. Art. 2.12, lid 1 onder a onder 3, Wabo. Het college heeft geweigerd de 

omgevingsvergunning te verlenen. 

 

Appellant betoogt in hoger beroep bij de Afdeling onder meer dat de rechtbank ten onrechte 
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heeft overwogen dat het college niet was gehouden een verklaring van geen bedenkingen van 

de gemeenteraad te vragen. Hij voert in dit verband aan dat de raad de bevoegdheid heeft het 

college op te dragen mee te werken aan legalisering van het chalet. 

 

Verklaring van geen bedenkingen 

 

In artikel 2.27 Wabo is de figuur van de verklaring van geen bedenkingen opgenomen. In dit 

artikel wordt bepaald dat in bij wet of AMvB aangewezen categorieën van gevallen een 

omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan 

heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. 

 

Op grond van artikel 6.5, lid 1, Besluit omgevingsrecht (Bor)  is een verklaring van geen 

bedenkingen van de gemeenteraad vereist bij toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a onder 3 

Wabo. Op grond van artikel 6.5, lid 2, Bor, kan de verklaring van geen bedenkingen door de 

gemeenteraad slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Uit artikel 3:11, lid 1, Wabo, volgt dat het bevoegd gezag onverwijld een exemplaar van de 

aanvraag en de daarbij gevoegde stukken toe moet zenden aan het bestuursorgaan dat 

bevoegd is een verklaring te geven. 

 

Uit artikel 2.20a Wabo volgt dat indien voor het verlenen van een omgevingsvergunning een 

verklaring van geen bedenkingen is vereist, de omgevingsvergunning voor die activiteit moet 

worden geweigerd, indien de verklaring is geweigerd.  

 

Weigering omgevingsvergunning 

 

De Afdeling ziet zich dus voor de vraag gesteld of het college voordat zij tot weigering van de 

omgevingsvergunning vanwege strijd met het bestemmingsplan kon overgaan, een verklaring 

van geen bedenkingen aan de gemeenteraad had moeten vragen. Deze vraag wordt 

bevestigend beantwoord. 

 

Op zichzelf volgt dit volgens de Afdeling niet uit de letterlijke tekst van artikel 2.27, lid 1, Wabo, 

gelezen in samenhang met artikel 6.5, lid 1, Bor, waarin de zinssnede "verlenen van een 

omgevingsvergunning" wordt gebruikt. Maar dit volgt wel uit het stelsel van de Wabo en de 

geschiedenis van de totstandkoming daarvan, aldus de Afdeling. 

 

De Afdeling overweegt in dit verband dat het samenstel van de artikelen 2.27, eerste lid, 2.20a 

en 3.11, eerste lid, van de Wabo en artikel 6.5, eerste lid, van het Bor met zich brengt dat het 

college gehouden was de gemeenteraad onverwijld de aanvraag en de daarbij gevoegde 

stukken te sturen en een verklaring van geen bedenkingen te vragen nu de aanvraag om 

omgevingsvergunning zag op afwijking van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 

2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚van de Wabo. 

 

Steun voor dit oordeel vindt de Afdeling in de memorie van toelichting bij de Wabo 

(Kamerstukken II 2006/2007, 30 844, nr. 3, p. 27, 28 en 114). Hieruit volgt volgens de Afdeling 

dat het systeem van de verklaring van geen bedenkingen er op neerkomt dat het bevoegd 

gezag een ander bestuursorgaan laat beslissen omtrent een aspect van de vergunning dat aan 

de beoordeling van het bevoegd gezag is onttrokken vanwege de specialistische kennis of 

bestuurlijke verantwoordelijkheid van dat andere orgaan. Daarbij past volgens de Afdeling niet 

dat het college zelf bepaalt of het een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad 

vraagt. Door dat wel te doen onttrekt het feitelijk de inhoudelijke beslissing over de aanvraag 

aan de gemeenteraad. Dat geldt niet alleen in de verhouding tussen college en de 

gemeenteraad, maar ook in de gevallen waarin het college als beslissingsbevoegd orgaan de 
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aanvraag om omgevingsvergunning moet voorleggen aan de bestuursorganen die op grond van 

de Natuurbeschermingswet 1998 of de Flora- en faunawet bevoegd zijn over de in die wetten 

geregelde natuuraspecten te beslissen. 

 

Het college heeft naar het oordeel van de Afdeling niet de vrijheid om te beslissen geen 

verklaring van geen bedenkingen aan die bevoegde organen te vragen in het geval een 

aanvraag om omgevingsvergunning voorligt die gevolgen heeft voor beschermde planten- en 

diersoorten of beschermde natuurgebieden. Dat zou de bevoegdheid van het provinciebestuur 

en de minister van economische zaken ondergraven. 

 

Is altijd een verklaring van geen bedenkingen vereist bij weigering 

omgevingsvergunning? 

 

De Afdeling gaat in de uitspraak verder nog in op de vraag of het voorgaande 

betekent dat bij een weigering van een omgevingsvergunning altijd een verklaring van geen 

bedenkingen moet worden gevraagd. Dat is niet het geval. 

 

De Afdeling overweegt in dit verband dat het college wel een omgevingsvergunning kan 

weigeren zonder een verklaring van geen bedenkingen te hebben gevraagd, indien het de 

weigering baseert op een andere weigeringsgrond dan de weigeringsgrond waarop de 

verklaring van geen bedenkingen ziet. Ook indien de gemeenteraad gebruik heeft gemaakt van 

de mogelijkheid als bedoeld in artikel 6.5, derde lid, van het Bor door categorieën van gevallen 

aan te wijzen waarin een verklaring niet is vereist, kan het college de omgevingsvergunning 

weigeren zonder eerst de gemeenteraad om een verklaring te vragen. Deze situaties zijn hier 

niet aan de orde. 

 

Artikel 6:22 Awb 

 

Aardig om te vermelden is ten slotte dat het gebrek wordt gepasseerd met toepassing van 

artikel 6:22 Awb. De gemeenteraad heeft intussen een bestemmingsplan vastgesteld waarin het 

chalet niet als bedrijfswoning is bestemd. Het standpunt van de raad is daarmee bekend en 

komt overeen met het besluit van het college strekkende tot weigering van de 

omgevingsvergunning voor legalisering van het chalet. De Afdeling acht dan ook niet 

aannemelijk dat belanghebbenden zijn benadeeld door het niet vragen van de verklaring van 

geen bedenkingen. 

  

 Joyce Scheltens-Fokke 

 

 

 

Lichtmasten buitenterrein sauna niet aan te merken als straatmeubilair: 
omgevingsvergunning vereist 

Lichtmasten op het buitenterrein van een sauna worden niet aangemerkt als straatmeubilair 

zoals bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel 18, onder g, van bijlage II bij het Besluit 

omgevingsrecht (‘Bor’). Dat betekent dat een omgevingsvergunning vereist is. Dit kwam aan de 

orde in de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’) 

van 6 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:924). 

 

Casus 
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De onderhavige uitspraak ziet op de buiteninrichting van een sauna. Naar aanleiding van 

klachten van omwonenden heeft het college vastgesteld dat op het perceel van B.M.G. 

Vastgoed bouwwerken zijn opgericht en werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder te beschikken 

over een omgevingsvergunning. Het college heeft geweigerd de omgevingsvergunning voor de 

buiteninrichting van de sauna te verlenen. Het hoger beroep bij de Afdeling ziet onder andere 

op de weigering tot het verlenen van een omgevingsvergunning ten behoeve van lichtmasten 

op het buitenterrein. B.M.G. Vastgoed betoogt dat de lichtmasten aangemerkt dienen te worden 

als straatmeubilair waardoor geen omgevingsvergunning is vereist op grond van artikel 2, 

aanhef en onderdeel 18, onder g van bijlage II Bor. 

 

Definitie straatmeubilair 

 

Ingevolge artikel 2, aanhef en onderdeel 18, onder g, van bijlage II Bor is een 

omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c Bor, 

niet vereist indien deze activiteiten betrekking hebben op een bouwwerk ten behoeve van een 

infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het betreft straatmeubilair. 

 

Het Bor bevat geen definitie van het begrip ‘straatmeubilair’. Volgens de nota van toelichting bij 

het Bor is niet beoogd een wijziging aan te brengen ten opzichte van het Besluit 

bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningsvrije bouwwerken (‘Bblb’) met betrekking tot de 

vraag wat onder straatmeubilair dient te worden verstaan. Volgens de nota van toelichting bij 

het Bblb moet bij straatmeubilair worden gedacht aan zitbanken, plantenbakken en dergelijke. 

Volgens de Van Dale moet onder straatmeubilair worden verstaan “lantaarnpalen, banken e.d. 

die aan de openbare weg staan” (r.o. 4). 

 

Eerdere uitspraken over lichtmasten en lantaarnpalen 

 

In onder andere de uitspraken van de Afdeling van 15 februari 2012 

(ECLI:NL:RVS:2012:BV5112) en 18 april 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BW3015) oordeelde de 

Afdeling dat lichtmasten bij onderscheidenlijk een tennisveld en een paardenbak 

vergunningplichtig zijn. 

 

In een uitspraak van de Afdeling van 24 oktober 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BY1003) was sprake 

van lantaarnpalen aan een openbare weg ten behoeve van de verlichting van de rijweg en het 

trottoir. De Afdeling oordeelde in dit geval dat de ruimtelijke uitstraling van de lantaarnpalen aan 

de openbare weg ter verlichting van de rijweg en het trottoir onderscheiden diende te worden 

van de lichtmasten uit de hiervoor genoemde uitspraken. Nu de lantaarnpalen aan de openbare 

weg stonden vielen zij onder het begrip straatmeubilair waardoor zij vergunningvrij gebouwd 

konden worden. 

 

Oordeel Afdeling 

 

De Afdeling oordeelt in de onderhavige uitspraak dat nu de lichtmasten verspreid over het 

perceel zijn opgericht en zijn bedoeld om het terrein rondom de sauna te verlichten, deze niet 

dienen ter verlichting van de openbare weg. Op grond hiervan kunnen deze lichtmasten niet 

worden aangemerkt als straatmeubilair als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel 18, onder 

g, van bijlage II Bor. Voor het oprichten van de lichtmasten is dus een omgevingsvergunning 

vereist. 

 

Ellen de Jonge 
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