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Raad van State stelt prejudiciële vragen over Europese 
Dienstenrichtlijn 

Op 13 januari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële 

vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg (het ‘Hof’). De Raad van State wil van het 

Hof uitleg over de Europese Dienstenrichtlijn. 

 

Aanleiding 

Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Stad 

Appingedam' door de gemeenteraad van Appingedam. Dit bestemmingsplan heeft betrekking 

op het Woonplein aan de rand van Appingedam. Het Woonplein is een winkelgebied voor 

detailhandel zoals meubelen, keukens en bouwmaterialen. Een vastgoedbedrijf is het er niet 

mee eens dat daar geen schoen- en kledingwinkel mag worden gevestigd. Het vindt dat de 

gemeenteraad in strijd handelt met de Europese Dienstenrichtlijn door daar alleen detailhandel 

in omvangrijke goederen toe te staan. 

 

Dienstenrichtlijn van toepassing? 

De Afdeling bestuursrechtspraak ziet zich voor de vraag gesteld of de Europese 

Dienstenrichtlijn van toepassing is. Daarom wil zij van het Hof weten of detailhandel, die bestaat 

uit de verkoop van goederen aan consumenten, een dienst is. Daarnaast wil de Afdeling 

bestuursrechtspraak weten of de Dienstenrichtlijn van toepassing is op ruimtelijke-

ordeningsvoorschriften die ertoe strekken de leefbaarheid van het stadscentrum te behouden 

en leegstand tegen te gaan. Ten derde wil de Afdeling bestuursrechtspraak duidelijkheid over 

de vraag of in deze zaak sprake is van een zogenoemde 'zuiver interne situatie' en of de 

Dienstenrichtlijn op zo’n situatie van toepassing is. 

 

Toetsing aan de EU-regels 

Als de Dienstenrichtlijn volgens het Hof van Justitie op deze zaak toegepast moet worden, ziet 

de Afdeling bestuursrechtspraak zich voor de volgende vragen gesteld. De Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State vraagt of de ruimtelijke-ordeningsvoorschriften in 

deze zaak moeten worden aangemerkt als eisen of als een vergunningstelsel zoals bedoeld in 

de Dienstenrichtlijn. Afhankelijk van het antwoord op die vraag wil de Afdeling 

bestuursrechtspraak weten of deze voorschriften dan in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn. 

https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/frank-roben/


Mocht de Dienstenrichtlijn niet van toepassing zijn, dan wil de Afdeling bestuursrechtspraak 

antwoord op de vraag of de algemene verdragsbepalingen voor het vrij verkeer gelden en aan 

de voorschriften van het bestemmingsplan in de weg staan. 

 

Eerdere prejudiciële vragen (juli 2014) 

De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in juli 2014 al eerder vragen aan het Hof van Justitie 

over de Dienstenrichtlijn. Het Hof heeft die op 1 oktober 2015 beantwoord. Bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak bestaan echter nog vragen over (onder meer) het toepassingsbereik van 

de Dienstenrichtlijn. Daarom heeft zijn voornoemde vervolgvragen gesteld. 

 

Schorsing behandeling 

De behandeling van de zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak wordt geschorst in afwachting 

van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt naar verwachting ongeveer één tot 

anderhalf jaar. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling voortzetten en 

uiteindelijk een definitieve uitspraak doen in deze zaak. 

 

Zie de verwijzingsuitspraak: ABRvS 13 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:75). 

 

Chantal van Mil 

Met stickers aangebrachte belettering op windturbines geen 
bouwwerk: constructieve element ontbreekt 

Stichting Gigawiek heeft het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Houten 

(het ‘college’) verzocht om handhavend op te treden tegen op de windturbines aangebrachte 

belettering in afwijking van de bouwvergunning, dan wel zonder vergunning. Op de windturbines 

is op de zijvlakken van de gondels met stickers aan de ene kant de naam "Eneco" en aan de 

andere kant de naam "UWind" aangebracht. Het college heeft dit handhavingsverzoek 

afgewezen. Tegen deze weigering is bezwaar, beroep en vervolgens hoger beroep ingesteld. 

 

Stichting Gigawiek belanghebbende 

De Afdeling oordeelt in deze kwestie dat Stichting Gigawiek belanghebbende is bij haar verzoek 

om handhaving (ABRvS 30 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:4018). Dat in de statuten van 

de stichting is opgenomen dat zij het voorkomen van de bouw van de windturbines ten doel 

heeft, deze bouw inmiddels is voltooid en de daarvoor verleende bouwvergunning 

onherroepelijk is, is onvoldoende voor het oordeel dat zij niet-ontvankelijk moet worden 

verklaard. Onder de doelstelling van Stichting Gigawiek kan, mede gelet op het bepaalde in de 

statuten ook worden begrepen het voorkomen vanuit het oogpunt van ruimtelijke uitstraling 

ongewenste belettering op de windturbines, die volgens Stichting Gigawiek onder meer als 

welstandsexces moet worden aangemerkt. Er is geen grond voor het oordeel dat het verzoek 

om handhaving niet onder de doelstelling van Stichting Gigawiek kan worden begrepen. 

 

Geen bouwwerk 

Het begrip bouwwerk is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’) als zodanig 

niet omschreven. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (ABRvS 12 september 2012, 

ECLI:NL:RVS:2012:BX7117), kan voor de uitleg van het begrip bouwwerk in de Wabo 

aansluiting worden gezocht bij de definitie van dit begrip in de modelbouwverordening. 

 

De definitie uit de modelbouwverordening luidt: "elke constructie van enige omvang van hout, 

steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met 

de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter 

plaatse te functioneren". 
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Het begrip bouwwerk wordt onder de Wabo op dezelfde manier ingevuld als voorheen onder de 

Woningwet. In voornoemde uitspraak van 12 september 2012 werd geoordeeld dat een net, 

bestaande uit geknoopt zwart nylon op een hoogte van 2,20 m over de gehele achtertuin van 

het perceel, dat diende als gebruiksruimte voor de dieren en een geheel vormde met de 

schuttingen en de gevels waaraan het met naalden is bevestigd, wél als bouwwerk aangemerkt 

diende te worden. Een ander voorbeeld is ABRvS 16 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1574, 

waar het ging om een bord dat was geplaatst op een mobiele schaftwagen, voorzien van de 

tekst "Gezondheid eerst! behoud de parel". Het bord was geplaatst met als kennelijk doel om 

het daar voor langere tijd op dezelfde plek te laten staan en omdat het voor langere tijd ter 

plaatse heeft gefunctioneerd, oordeelde de Afdeling dat het bord was aan te merken als een 

constructie in de zin van de definitie uit de modelbouwverordening en vergunningplichtig was. 

 

In dit geval kan de op de windturbines met stickers aangebrachte belettering volgens de 

Afdeling niet worden aangemerkt als een bouwwerk, nu het constructieve element ontbreekt. 

Daarom kan deze belettering, anders dan de rechtbank heeft overwogen, evenmin als het 

veranderen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wabo worden 

aangemerkt. Van bouwen zonder een daarvoor vereiste omgevingsvergunning is dan ook geen 

sprake. De rechtbank heeft dit niet onderkend. 

 

De Afdeling verklaart het door Stichting Gigawiek bij de rechtbank ingestelde beroep dan ook 

ongegrond.  

 

Chantal van Mil 

Toepassing nieuwe verruimde regels voor tijdelijk afwijken 
bestemmingsplan 

Ruim een jaar geleden (1 november 2014) zijn de regels voor het tijdelijk afwijken van het 

bestemmingsplan zowel wat betreft de procedure als de voorwaarden waaraan moet worden 

voldaan, geheel gewijzigd. De nieuwe regeling biedt ruimere mogelijkheden om af te wijken. In 

ABRvS 13 januari 2016 (ECLI:NL:RVS: 2016:34) zijn zowel toetsing aan de oude als de nieuwe 

regels, dit laatste in het kader van de vraag of de rechtsgevolgen in stand kunnen worden 

gelaten, aan de orde. Deze uitspraak illustreert de verruiming van de regels bij tijdelijk afwijken. 

 

Hoe was het tijdelijk afwijken voorheen geregeld? 

Vóór de wijziging van de regels voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan kon een 

tijdelijke omgevingsvergunning voor ten hoogste vijf jaar worden verleend op grond van art. 

2.12, lid 2, Wabo in samenhang met art. 5.18, lid 1, Bor. Voorwaarde hierbij was dat de 

aangevraagde activiteit voorzag in een tijdelijke behoefte. Over dit criterium is veel 

jurisprudentie verschenen (zie bijvoorbeeld: ABRvS 7 augustus 2013, 

ECLI:NL:RVS:2013:2884). Verder is van belang dat voorheen de  uitgebreide 

voorbereidingsprocedure van toepassing was. 

 

De nieuwe regeling voor tijdelijk afwijken 

Met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet is het instrument van de tijdelijke 

omgevingsvergunning gewijzigd (Stb. 2013, 144). Deze wet is in werking getreden op 25 april 

2013, met uitzondering van (onder meer) onderdelen die betrekking hebben op het tijdelijk 

afwijken van het bestemmingsplan. Deze onderdelen zijn op 1 november 2014 door middel van 

een wijziging van het Bor in werking getreden. 

 

De wijzigingen houden in dat art. 2.12 lid 2 Wabo als apart instrument voor tijdelijke 
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vergunningen is vervallen. In verband hiermee is ook art. 5.18 Bor (lid 1 tot en met 3) komen te 

vervallen. De mogelijkheid om af te wijken is nu opgenomen in art. 2.12, lid 1 onder a onder 2 

Wabo in samenhang met art. 4 sub 11 van bijlage II bij het Bor (de zogenoemde 

”kruimelgevallenlijst”). 

 

Bovengenoemde wijzigingen betekenen concreet dat een tijdelijke vergunning nu voor een 

termijn van ten hoogste tien jaar kan worden verleend. Het vereiste van het moeten aantonen 

van een tijdelijke behoefte is vervallen. Bij het verlenen van de vergunning dient nu aannemelijk 

te zijn dat de activiteit na de in de vergunning gestelde termijn daadwerkelijk kan en zal worden 

beëindigd. Daarvoor is relevant dat het feitelijk mogelijk is dat de activiteit zonder onomkeerbare 

gevolgen kan worden beëindigd (zie: Stb. 2014, 333, p. 56). Verder moet worden voldaan aan 

het vereiste van een goede ruimtelijke ordening (zie: art. 2.12 lid 1 Wabo). Anders dan 

voorheen is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. 

 

De nieuwe regeling voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan  toegepast in ABRvS 

13 januari 2016 

In een uitspraak van de Afdeling van 13 januari 2016, worden de nieuwe regels voor tijdelijk 

afwijken van het bestemmingsplan toegepast in het kader van de vraag of de rechtsgevolgen 

van de vernietigde omgevingsvergunning voor tijdelijk gebruik, in stand kunnen worden gelaten. 

 

De casus is als volgt. Het college heeft op 7 juli 2014 een omgevingsvergunning verleend voor 

het tijdelijk plaatsen van een terras op een tjalk. Het gebruik van het schip ten behoeve van 

horeca is in strijd met de ter plaatse geldende bestemming. Uit de uitspraak is af te leiden dat 

sprake is van een pilot waarbij het terras voor een periode van twee jaar kan worden gebruikt, 

alsmede dat het terras afneembaar is en het schip daardoor in originele staat is terug te 

brengen. Ten tijde van de verlening van deze tijdelijke vergunning waren de oude regels nog 

van toepassing. Aannemelijk moest dus worden gemaakt dat na het verstrijken van de 

vergunde termijn geen behoefte meer bestond aan de tijdelijke activiteit. De rechtbank was van 

oordeel dat dit niet voldoende aannemelijk is gemaakt en heeft om die reden het besluit 

vernietigd. 

 

Vervolgens heeft de rechtbank beoordeeld of er gelet op de nieuwe regelgeving aanleiding 

bestaat om de rechtsgevolgen in stand te laten. Aan het vereiste van de tijdelijke behoefte 

behoeft immers volgens de nieuwe regels niet te worden getoetst. Naar het oordeel van de 

rechtbank is de afwijking van het bestemmingsplan niet in strijd met een goede ruimtelijke 

ordening. Hierbij heeft zij van belang geacht dat sprake is van een pilot die na twee jaar zal 

worden geëvalueerd. De Afdeling bevestigt de uitspraak van de rechtbank. 

 

Nu het vereiste dat sprake moet zijn van een tijdelijke behoefte onder de nieuwe regels niet 

meer geldt kunnen in dit geval de rechtsgevolgen van de vernietigde tijdelijke 

omgevingsvergunning in stand blijven. 

 

Joyce Scheltens-Fokke 
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Groenbehoud enkel waarborgen in huurovereenkomst is 
onvoldoende 

In een (tussen)uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 

van 13 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:21) bepaalt de ABRvS dat het onvoldoende is om 

groenbehoud enkel privaatrechtelijk – via een huurovereenkomst – te waarborgen. Het college 

had in dit geval voorschriften moeten verbinden aan de omgevingsvergunning voor afwijkend 

gebruik, om het behoud van groenstroken te kunnen waarborgen.  

 

Waarborging in huurovereenkomst 

De casus is als volgt. De Willem de Zwijgerschool in Den Haag wilde twee groenstroken bij het 

schoolplein trekken. Daarvoor diende het hek verplaatst te worden. Het college verleende 

hiervoor een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, op grond van artikel 2.12, eerste lid, 

aanhef en onder a, onder 3º van de Wabo. 

 

Het college hechtte belang aan behoud van het groene karakter van de groenstroken. Daarom 

heeft het college dit gewaarborgd in de huurovereenkomst tussen de gemeente en de Willem 

de Zwijgerschool. In die overeenkomst is onder andere opgenomen dat de Willem de 

Zwijgerschool toestemming krijgt om twee groenstroken toe te voegen aan het voorplein, 

waarbij het huidige groen en de bomen zullen worden gehandhaafd. 

 

Voorschrift aan omgevingsvergunning 

De ABRvS oordeelt dat appellant geen partij is bij de hiervoor genoemde huurovereenkomst en 

daardoor geen nakoming van de bepalingen daaruit kan afdwingen. Het college heeft, zonder 

nadere voorschriften aan de omgevingsvergunning te verbinden, ten onrechte voldoende 

gewaarborgd geacht dat het groene karakter van de groenstroken behouden blijft. 

 

Als het college een ruimtelijk belang wil beschermen, zoals het behoud van de groenstroken in 

deze kwestie, zal zij daarvoor aldus publiekrechtelijke waarborgen moeten opnemen in de 

omgevingsvergunning. 

 

Voorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan 

Het publiekrechtelijk waarborgen van ruimtelijke belangen kan dus door het verbinden van 

voorschriften aan de omgevingsvergunning, zoals volgt uit de hiervoor genoemde uitspraak van 

13 januari. Waarborging kan echter ook plaatsvinden door middel van het opnemen van een 

voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan. 

 

Zie hierover bijvoorbeeld de uitspraak van de ABRvS van 3 september 2014 

(ECLI:NL:RVS:2014:3260). In deze uitspraak achtte het college een goede landschappelijke 

inpassing noodzakelijk voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan. Het feit dat met 

betrekking tot de landschappelijke inpassing een privaatrechtelijke overeenkomst was gesloten, 

maakte volgens de ABRvS niet dat de landschappelijke inpassing voldoende was gewaarborgd. 

Het college had een voorwaardelijke verplichting moeten opnemen, inhoudende dat het gebruik 

van het perceel alleen dan zou zijn toegestaan indien de beoogde beplanting werd aangelegd 

en in stand gehouden overeenkomstig het beplantingsplan. 

 

Ook de uitspraak van de ABRvS van 7 oktober 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3114) is illustratief. In 

deze uitspraak ging het om het aanbrengen van een groenvoorziening om lichthinder, afkomstig 

van koplampen, te voorkomen. Deze maatregel had als voorwaardelijke verplichting 

opgenomen moeten worden in het bestemmingsplan, omdat de gemeenteraad het niet zelf in 

zijn macht had om de noodzakelijk geachte maatregelen te treffen. 
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Opdracht voor college 

De ABRvS concludeert in de uitspraak van 13 januari dat het bestreden besluit genomen is in 

strijd met artikel 3:4, eerste lid, van de Awb. Het college krijgt de opdracht om uiterlijk binnen 6 

weken na verzending van de tussenuitspraak een nieuw besluit te nemen, met inachtneming 

van de overwegingen van de ABRvS. Het uitgangspunt is dat enkel privaatrechtelijke 

waarborging van maatregelen in het kader van een goede ruimtelijke ordening aldus 

onvoldoende is.   

 

Ellen Wouters 

 
Ontwikkelingsmogelijkheden in de regio van belang voor bepalen 
actuele regionale behoefte 

Bij besluit van 15 september 2015 heeft de raad van de gemeente Leidschendan-Voorburg (de 

‘raad’) het bestemmingsplan ‘Leidsenhage’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt uitbreiding 

en vernieuwing van het winkelcentrum Leidsenhage mogelijk. Uit de voorlopige uitspraak van 

de voorzieningenrechter van de Afdeling van 20 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:132) blijkt dat 

de raad er in redelijkheid vanuit heeft kunnen gaan dat er een ‘actuele regionale behoefte’ 

bestaat voor de uitbreiding van Leidsenhage. Het bestemmingsplan wordt niet geschorst. 

 

De casus is als volgt. Het bestemmingsplan Leidsenhage maakt het mogelijk een deel van de 

bestaande winkels en kantoren te slopen en het winkelcentrum uit te breiden met maximaal 

ongeveer 30.000 m2 aan winkelruimte. De raad wil dat meer winkels in het midden- en 

middenhoge segment en met een vernieuwend karakter zich gaan vestigen in Leidsenhage. 

Enkele vastgoedfondsen die winkels beheren in Den Haag en Rijswijk, hebben de 

voorzieningenrechter gevraagd het bestemmingsplan te schorsen. Zij betogen dat het plan zal 

leiden tot onaanvaardbare leegstand in de omgeving van hun winkels, omdat de noodzaak en 

een actuele behoefte aan de uitbreiding van de detailhandel ontbreken. Bovendien zijn zij bang 

dat het plan zal leiden tot een vermindering van de detailhandelomzet in het centrum. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, Besluit omgevingsrecht (‘Bro’) moet een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling gemotiveerd worden. In bovengenoemd artikel zijn hiervoor stappen 

neergelegd die gevolgd dienen te worden, deze stappen worden aangeduid als de ‘ladder voor 

duurzame verstedelijking’. In onze nieuwsbrief van december 2015 is Chantal van Mil ingegaan 

op de brief van de Minister van Infrastructuur van 23 november 2015 omtrent de aanpassing 

van de ladder. 

 

De eerste trede van de ladder ziet op het voorzien in een actuele regionale behoefte met de 

ontwikkeling. Met artikel 3.1.6, tweede lid, onder a, Bro is beoogd leegstand te voorkomen door 

inzichtelijk te maken dat een actuele regionale behoefte bestaat, dit dient dus door de raad 

gemotiveerd te worden (Stb. 2012, nr. 388, p. 50).  

 

In een uitspraak van 5 maart 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:743) oordeelt de Afdeling dat een 

bestemmingsplan niet dient om concurrentieverhoudingen te regelen. De actuele regionale 

behoefte dient bovendien afgewogen te worden tegen het bestaande aanbod, hetgeen 

voortvloeit uit de gedachte van het voorkomen van leegstand. Een zodanige leegstand mag, uit 

het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, niet tot een onaanvaardbare situatie in de 

regio leiden. Uit de uitspraak van de Afdeling van 15 oktober 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3672) 

blijkt dat voor het aannemen van een actuele regionale behoefte een enkele verwijzing naar de 

beleidsambities onvoldoende is. Door onderzoek te laten verrichten kan volgens de Afdeling 
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(ABRvS 28 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3318) in kaart worden gebracht of een actuele 

regionale behoefte bestaat. 

 

Oordeel Afdeling 

In de onderhavige zaak zijn verschillende rapporten omtrent de actuele regionale behoefte en 

leegstand overlegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de raad in redelijkheid ervan 

heeft kunnen uitgaan dat een actuele regionale behoefte bestaat aan de voorziene uitbreiding 

aan detailhandel en ten gevolge van het plan geen onaanvaardbare leegstand zal ontstaan. 

Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat er nog ontwikkelingsmogelijkheden 

voor detailhandel in de regio Haaglanden bestaan en er rekening gehouden is met andere 

plannen in de regio. Tevens is de raad, aldus de voorzieningenrechter, er terecht van uitgegaan 

dat Leidsenhage zich niet zal ontwikkelen tot een bovenregionaal winkelcentrum, hetgeen 

kenmerkend is voor het centrum van Den Haag. Bovendien acht de voorzieningenrechter van 

belang dat een omzetderving niet gepaard gaat met een evenredig oplopende leegstand ( r.o. 

5.1 en 6.2). 

 

De Afdeling zal in de loop van 2016 een definitieve uitspraak doen over dit bestemmingsplan.   

 

Ellen de Jonge 
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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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