
 

 

NIEUWSBRIEF BESTUURSRECHT – NR.96 
 

Plenaire behandeling Omgevingswet op 15 maart a.s.: consultatie 
AMvB’s  Omgevingswet vertraagd 

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel Omgevingswet door de Eerste Kamer zal op 15 

maart 2016 plaatsvinden. 

 

De inhoud van de Omgevingswet, althans de uitvoeringsregelgeving, zal voor een groot deel in 

een viertal AMvB’s worden bepaald, te weten: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit 

leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

 

Het was de bedoeling dat deze AMvB’s op 1 april 2016 ter consultatie zouden gaan. Deze 

planning is echter niet gehaald. De AMvB’s zullen volgens de nieuwe planning op 1 juli 2016 ter 

consultatie gaan, zo heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten aan de 

bestuurlijke en maatschappelijke partijen die bij de ontwikkeling van de Omgevingswet zijn 

betrokken.  De inspraaktermijn loopt vanwege de vakantieperiode door tot 1 oktober 2016. 

 

Bron: VNG (https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/amvbs-

omgevingswet-vanaf-1-juli-in-consultatie) 

 

Chantal van Mil 

 

Internetconsultatie: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht 
in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet 
modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) 

Graag wijzen wij u op de openbare internetconsultatie inzake de wijziging van afdeling 2.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht. Bij deze wijziging wordt geregeld dat bestuursorganen het 

mogelijk moeten maken om voor ieder type bericht een elektronisch kanaal aan te wijzen. 

https://www.internetconsultatie.nl/wet_modernisering_elektronisch_bestuurlijk_verkeer 

  

Chantal van Mil 
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Overbelasting ambtelijk apparaat geen bijzondere omstandigheid 
op grond waarvan het college van handhaving kan afzien 

Dat het ambtelijk apparaat van een gemeente wordt overbelast, betreft geen bijzondere 

omstandigheid op grond waarvan het college van handhaving kan afzien, zo oordeelde de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in een (tussen)uitspraak van 24 

februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:444). Hoewel een beperkte handhavingscapaciteit aanleiding 

kan zijn voor prioritering in de handhaving neergelegd in handhavingsbeleid, betekent dit niet 

dat om die reden tegen overtredingen met een lage prioriteit nimmer wordt opgetreden. 

 

Handhavingsverzoek tegen plaatsing schuttingen zonder omgevingsvergunning 

Door appellant is een handhavingsverzoek ingediend ten aanzien van de plaatsing van een 

schutting, gesitueerd op de erfafscheiding aan de voorkant van de woning, en een schutting, 

gesitueerd op de erfafscheiding van het platte dak aan de achterkant van de woning. De 

schutting aan de voorkant is vastgemaakt aan een tuinbank die tegen de voorgevel van de 

woning staat. De schutting aan de achterkant is vastgezet in een plantenbak. 

 

Het college heeft echter van handhaving afgezien, omdat zij de plaatsing van de beide 

schuttingen niet omgevingsvergunningplichtig achtte. Nadien is door het college geoordeeld, 

dat voor de plaatsing van de schuttingen wel een omgevingsvergunning is vereist. Het college 

acht geen concreet zicht op legalisering aanwezig omdat geen vergunning is aangevraagd, 

maar heeft desondanks van handhaving afgezien omdat het andere bijzondere 

omstandigheden aanwezig achtte. Daarbij heeft het college betrokken dat de verhouding tussen 

appellanten zodanig is verstoord dat een optreden van de gemeente geen verbetering zal 

brengen in deze situatie. In de afgelopen jaren zijn vele klachten, meldingen en verzoeken bij 

de gemeente en politie ontvangen. Deze vergen een te grote inzet en aandacht van het 

bestuursapparaat dat ten koste gaat van andere taken van de gemeente en van andere 

ingezetenen van de gemeente. Handhavend optreden leidt in dit geval tot een disproportioneel 

beslag op de middelen en mensen van de gemeente. Daarbij hebben de bouwwerken volgens 

het college nauwelijks tot geen effect op de openbare ruimte of op percelen van derden. Met 

handhavend optreden in dit geval wordt het algemeen belang niet gediend. 

 

De rechtbank heeft in beroep geoordeeld dat de plantenbak met schutting aan de achterkant op 

het platte dak omgevingsvergunningvrij is, zodat het college niet bevoegd was daartegen 

handhavend op te treden. Ten aanzien van de schutting aan de voorkant heeft de rechtbank 

geoordeeld dat deze niet omgevingsvergunningsvrij is, maar dat het college van handhavend 

optreden wegens bijzondere omstandigheden heeft kunnen afzien. Het argument dat 

handhavend optreden een nog verdergaand beslag op het ambtelijk apparaat zou opleveren 

acht de rechtbank op zichzelf onvoldoende reden om van handhavend optreden af te zien. In 

combinatie met de zeer geringe aard een ernst van de overtreding, oordeelt de rechtbank 

echter dat het niet onredelijk is dat het college in dit geval heeft afgezien van handhavend 

optreden. 

 

De ABRvS oordeelt echter anders. Dat het ambtelijk apparaat van de gemeente wordt 

overbelast, betreft geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan het college van 

handhaving kan afzien. Hoewel een beperkte handhavingscapaciteit aanleiding kan zijn voor 

prioritering in de handhaving neergelegd in handhavingsbeleid, betekent dit niet dat om die 

reden tegen overtredingen met een lage prioriteit nimmer wordt opgetreden. De ABRvS verwijst 

hierbij naar de uitspraak van 4 juni 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1982). 

 

Uitspraak ABRvS 4 juni 2014 

In bovengenoemde uitspraak (r.o. 2.4.1) is door de ABRvS geoordeeld dat prioriteitstelling is 

toegestaan om in het kader van doelmatige handhaving onderscheid te maken in de wijze 
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waarop uitvoering wordt gegeven aan de handhavingstaak. Zo kan prioritering bepalend zijn 

voor de mate waarin toezicht wordt gehouden op de naleving van voorschriften en mag dit 

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. 

Wanneer door een belanghebbende om handhaving wordt verzocht, kan echter niet uitsluitend 

onder verwijzing naar de prioriteitstelling van handhaving worden afgezien. Immers, alleen 

onder bijzondere omstandigheden mag van handhaving worden afgezien. Zoals de Afdeling 

heeft overwogen in de uitspraak van 28 juli 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BN2614), geldt de keuze 

van een bestuursorgaan om in verband met een beperkte handhavingscapaciteit een bepaalde 

overtreding een lage prioriteit toe te kennen, niet als een bijzondere omstandigheid. Het 

bestuursorgaan zal dus na een verzoek om handhaving een afweging moeten maken in het 

individuele geval, waarbij de belangen van de verzoeker worden betrokken. Bij deze afweging 

moet het bestuursorgaan bezien of het ondanks de prioritering in dit geval toch moet optreden. 

 

(Tussen)uitspraak 24 februari 2016 

Voorts is de Afdeling in de (tussen)uitspraak van 24 februari 2016 niet gebleken dat het beslag 

op het ambtelijk apparaat als gevolg van de meldingen en handhavingsverzoeken door 

appellanten ingediend bij de gemeente die betrekking hebben op de percelen disproportioneel 

is. Ook al heeft het college gesteld dat het een zeer bijzondere situatie betreft die niet elders in 

de gemeente voorkomt, daarmee is nog geen inzicht gegeven in het beslag dat wordt gelegd op 

het ambtelijk apparaat. 

 

De slotsom is dat het bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 3:4, eerste lid, Awb. De 

ABRvS ziet in het belang van een spoedige beëindiging van het geschil aanleiding om het 

college met toepassing van artikel 8:51d Awb op te dragen het door haar vastgestelde gebrek in 

dat besluit te herstellen. Daartoe dient het college met inachtneming van hetgeen in de 

uitspraak is overwogen, uiterlijk binnen zes weken na verzending van deze tussenuitspraak, 

een nieuw besluit te nemen. 

 

Chantal van Mil 

 

 

Overbelasting ambtelijk apparaat geen bijzondere omstandigheid 
op grond waarvan het college van handhaving kan afzien 

Dat het ambtelijk apparaat van een gemeente wordt overbelast, betreft geen bijzondere 

omstandigheid op grond waarvan het college van handhaving kan afzien, zo oordeelde de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in een (tussen)uitspraak van 24 

februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:444). Hoewel een beperkte handhavingscapaciteit aanleiding 

kan zijn voor prioritering in de handhaving neergelegd in handhavingsbeleid, betekent dit niet 

dat om die reden tegen overtredingen met een lage prioriteit nimmer wordt opgetreden. 

 

Handhavingsverzoek tegen plaatsing schuttingen zonder omgevingsvergunning 

Door appellant is een handhavingsverzoek ingediend ten aanzien van de plaatsing van een 

schutting, gesitueerd op de erfafscheiding aan de voorkant van de woning, en een schutting, 

gesitueerd op de erfafscheiding van het platte dak aan de achterkant van de woning. De 

schutting aan de voorkant is vastgemaakt aan een tuinbank die tegen de voorgevel van de 

woning staat. De schutting aan de achterkant is vastgezet in een plantenbak. 

 

Het college heeft echter van handhaving afgezien, omdat zij de plaatsing van de beide 

schuttingen niet omgevingsvergunningplichtig achtte. Nadien is door het college geoordeeld,dat 
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voor de plaatsing van de schuttingen wel een omgevingsvergunning is vereist. Het college acht 

geen concreet zicht op legalisering aanwezig omdat geen vergunning is aangevraagd, maar 

heeft desondanks van handhaving afgezien omdat het andere bijzondere omstandigheden 

aanwezig achtte. Daarbij heeft het college betrokken dat de verhouding tussen appellanten 

zodanig is verstoord dat een optreden van de gemeente geen verbetering zal brengen in deze 

situatie. In de afgelopen jaren zijn vele klachten, meldingen en verzoeken bij de gemeente en 

politie ontvangen. Deze vergen een te grote inzet en aandacht van het bestuursapparaat dat 

ten koste gaat van andere taken van de gemeente en van andere ingezetenen van de 

gemeente. Handhavend optreden leidt in dit geval tot een disproportioneel beslag op de 

middelen en mensen van de gemeente. Daarbij hebben de bouwwerken volgens het college 

nauwelijks tot geen effect op de openbare ruimte of op percelen van derden. Met handhavend 

optreden in dit geval wordt het algemeen belang niet gediend. 

 

De rechtbank heeft in beroep geoordeeld dat de plantenbak met schutting aan de achterkant op 

het platte dak omgevingsvergunningvrij is, zodat het college niet bevoegd was daartegen 

handhavend op te treden. Ten aanzien van de schutting aan de voorkant heeft de rechtbank 

geoordeeld dat deze niet omgevingsvergunningsvrij is, maar dat het college van handhavend 

optreden wegens bijzondere omstandigheden heeft kunnen afzien. Het argument dat 

handhavend optreden een nog verdergaand beslag op het ambtelijk apparaat zou opleveren 

acht de rechtbank op zichzelf onvoldoende reden om van handhavend optreden af te zien. In 

combinatie met de zeer geringe aard een ernst van de overtreding, oordeelt de rechtbank 

echter dat het niet onredelijk is dat het college in dit geval heeft afgezien van handhavend 

optreden. 

 

De ABRvS oordeelt echter anders. Dat het ambtelijk apparaat van de gemeente wordt 

overbelast, betreft geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan het college van 

handhaving kan afzien. Hoewel een beperkte handhavingscapaciteit aanleiding kan zijn voor 

prioritering in de handhaving neergelegd in handhavingsbeleid, betekent dit niet dat om die 

reden tegen overtredingen met een lage prioriteit nimmer wordt opgetreden. De ABRvS verwijst 

hierbij naar de uitspraak van 4 juni 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1982). 

 

Uitspraak ABRvS 4 juni 2014 

In bovengenoemde uitspraak (r.o. 2.4.1) is door de ABRvS geoordeeld dat prioriteitstelling is 

toegestaan om in het kader van doelmatige handhaving onderscheid te maken in de wijze 

waarop uitvoering wordt gegeven aan de handhavingstaak. Zo kan prioritering bepalend zijn 

voor de mate waarin toezicht wordt gehouden op de naleving van voorschriften en mag dit 

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. 

Wanneer door een belanghebbende om handhaving wordt verzocht, kan echter niet uitsluitend 

onder verwijzing naar de prioriteitstelling van handhaving worden afgezien. Immers, alleen 

onder bijzondere omstandigheden mag van handhaving worden afgezien. Zoals de Afdeling 

heeft overwogen in de uitspraak van 28 juli 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BN2614), geldt de keuze 

van een bestuursorgaan om in verband met een beperkte handhavingscapaciteit een bepaalde 

overtreding een lage prioriteit toe te kennen, niet als een bijzondere omstandigheid. Het 

bestuursorgaan zal dus na een verzoek om handhaving een afweging moeten maken in het 

individuele geval, waarbij de belangen van de verzoeker worden betrokken. Bij deze afweging 

moet het bestuursorgaan bezien of het ondanks de prioritering in dit geval toch moet optreden. 

 

(Tussen)uitspraak 24 februari 2016 

Voorts is de Afdeling in de (tussen)uitspraak van 24 februari 2016 niet gebleken dat het beslag 

op het ambtelijk apparaat als gevolg van de meldingen en handhavingsverzoeken door 
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appellanten ingediend bij de gemeente die betrekking hebben op de percelen disproportioneel 

is. Ook al heeft het college gesteld dat het een zeer bijzondere situatie betreft die niet elders in 

de gemeente voorkomt, daarmee is nog geen inzicht gegeven in het beslag dat wordt gelegd op 

het ambtelijk apparaat. 

 

De slotsom is dat het bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 3:4, eerste lid, Awb. De 

ABRvS ziet in het belang van een spoedige beëindiging van het geschil aanleiding om het 

college met toepassing van artikel 8:51d Awb op te dragen het door haar vastgestelde gebrek in 

dat besluit te herstellen. Daartoe dient het college met inachtneming van hetgeen in de 

uitspraak is overwogen, uiterlijk binnen zes weken na verzending van deze tussenuitspraak, 

een nieuw besluit te nemen. 

 

Chantal van Mil 

 

Voorlopige bestemming kan worden opgevolgd door tijdelijke 
afwijkingsvergunning 

Op grond van artikel 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunnen bij bestemmingsplan 

voorlopige bestemmingen worden aangewezen die gelden voor een termijn van maximaal vijf 

jaar. In de uitspraak van 17 februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:379) heeft de ABRvS geoordeeld 

dat een dergelijke voorlopige bestemming ook kan worden opgenomen indien bij de vaststelling 

al duidelijk is dat het college voornemens is om - na afloop van de geldigheid van de voorlopige 

bestemming - een tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik te verlenen. In de aan 

de orde zijnde kwestie stond overigens wel vast dat deze situatie binnen de planperiode van 10 

jaar beëindigd zou worden, desnoods door het nemen van maatregelen. 

 

Casus 

De gemeenteraad van Katwijk heeft bij besluit van 18 juni 2015 het bestemmingsplan 

“Cantineweg 2013” vastgesteld. In het bestemmingsplan is aan de Cantineweg de bestemming 

“Verkeer-Voorlopig” toegekend, waarmee de weg voorlopig kan functioneren als bovenlokale 

ontsluitingsweg. In de planregels is opgenomen dat de geldigheidstermijn van deze voorlopige 

bestemming afloopt op 31 maart 2016, waarna de weg alleen nog bestemd zal zijn voor (o.a.) 

ontsluiting van de nabijgelegen gronden. Twee stichtingen komen in beroep tegen het 

bestemmingsplan op en betogen dat de gemeenteraad ten onrechte gebruik heeft gemaakt van 

artikel 3.2 Wro. De Cantineweg is al vanaf 2004 open en het college van burgemeester en 

wethouders is voornemens om een tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan te verlenen, zodat de Cantineweg nogmaals tien jaar opengesteld kan blijven. 

Volgens de stichtingen is de definitieve bestemming hiermee niet uitvoerbaar en is de 

bestemming in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en het verbod op 

détournement de pouvoir vastgesteld.  

 

Artikel 3.2 Wro: voorlopige bestemming 

Bij een bestemmingsplan kunnen voorlopige bestemmingen worden aangewezen en met het 

oog hierop voorlopige regels worden gegeven. Een voorlopige bestemming geldt voor een 

daarbij te stellen termijn van ten hoogste vijf jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd en na 

afloop van de termijn komt de bestemming van rechtswege te vervallen. Van deze bepaling 

wordt in de praktijk niet veel gebruik gemaakt en er is dan ook niet veel rechtspraak over dit 

onderwerp. Een van de weinige uitspraken die in die kader relevant is, is de uitspraak van 20 
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http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:379


juni 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BW8823). In deze uitspraak heeft de ABRvS geoordeeld dat een 

voorlopige bestemming ook kan volgen op een tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 17 

WRO (oud). In de annotatie bij deze uitspraak in TBR 2012/148 merkt de annotator op dat het 

hiermee toegestaan is dat: “de ene overgangsregeling (tijdelijke vrijstelling) kan worden gevolgd 

door een andere (voorlopige bestemming)”. 

 

Voorlopige bestemming kan in stand blijven 

De ABRvS is in de uitspraak van 17 februari jl. ook van oordeel dat de ene overgangsregeling 

(in casu de voorlopige bestemming) kan worden opgevolgd door de andere overgangsregeling 

(in casu de tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik). De gemeenteraad heeft aan 

de ABRvS toegelicht dat men de Cantineweg uiteindelijk niet als ontsluitingsweg wil, maar dat 

er op dit moment nog geen alternatieven zijn. De tijdelijke omgevingsvergunning, waarmee de 

Cantineweg ook na 31 maart 2016 als ontsluitingsweg kan worden gebruikt, zal worden gebruikt 

zolang er nog geen alternatieve ontsluiting beschikbaar is. Vast staat volgens de gemeenteraad 

in ieder geval dat de Cantineweg binnen de planperiode zijn functie als bovenlokale 

ontsluitingsweg zal verliezen, desnoods door een wegafsluiting. Dit is voor de ABRvS 

voldoende om te oordelen dat er geen aanleiding is voor het oordeel dat de definitieve 

bestemming niet uitvoerbaar is of in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur is 

vastgesteld. 

 

Ook onder de Omgevingswet blijft het overigens mogelijk om een voorlopige bestemming aan 

de grond te geven (zie blz. 156 e.v. Kamerstukken II 2013-2014, 33 962, nr. 3). 

 

Passende beoordeling: toch vernietiging vaststellingsbesluit en gevolgen voor de weg 

Ondanks dat de voorlopige bestemming op een juiste manier is opgenomen in het 

bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan door de ABRvS alsnog vernietigd. De 

gemeenteraad heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat uit de passende 

beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied niet 

zullen worden aangetast. Door de vernietiging van het vaststellingsbesluit vervalt de 

planologische basis voor de openstelling en het gebruik van de Cantineweg als ontsluitingsweg. 

Omdat het plan echter voorzag in een voorlopige bestemming tot 31 maart 2016 en het college 

heeft toegezegd een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik te verlenen past de ABRvS 

geen bestuurlijke lus toe. 

 

Ellen Wouters 

 

Opnemen uitsterfregeling voor bestaand legaal gebruik 

In bestemmingsplannen wordt steeds vaker een uitsterfregeling opgenomen. Dat gebeurt 

voornamelijk in de situatie dat onder overgangsrecht vallend gebruik in een nieuw plan niet 

opnieuw onder het overgangsrecht kan worden gebracht en het als zodanig bestemmen van het 

gebruik geen optie is. De Afdeling heeft al vaak geoordeeld dat het opnemen van een 

uitsterfregeling in een dergelijke situatie uitkomst kan bieden. 

 

Minder bekend is dat een uitsterfregeling ook kan worden opgenomen ten aanzien van gebruik 

dat onder een bestaand plan als zodanig was bestemd. Hierop ziet de uitspraak van de Afdeling 

van 17 februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:400). 

 

De uitsterfregeling 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=68501
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Een uitsterfregeling is een bijzondere vorm van positief bestemmen en houdt in dat het 

bestaande gebruik als zodanig wordt toegestaan, echter indien het gebruik is beëindigd, mag 

het niet opnieuw een aanvang nemen. Belangrijk verschil met overgangsrecht is, dat in het 

geval van een uitsterfregeling het gebruik in de planregels als zodanig wordt toegestaan, terwijl 

dat in het kader van overgangsrecht juist niet het geval is. Een uitsterfregeling is (evenals een 

algemene overgangsregeling) zaaksgebonden en geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. 

 

De casus 

Op de aan de orde zijnde locatie is in het geldende  bestemmingsplan het gebruik van vijf 

wooneenheden toegestaan. In de bestaande situatie zijn deze vijf wooneenheden gelegen 

binnen een appartementsgebouw. 

 

In het nieuwe plan is de volgende uitsterfregeling opgenomen: 

 

 (…) 

g. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding -1" zijn maximaal de bestaande 5 

wooneenheden binnen het bestaande hoofdgebouw inclusief daarmee verbonden bijgebouwen 

toegestaan. Bij (gehele of gedeeltelijke) nieuwbouw is maximaal 1 woning toegestaan. 

 

Volgens appellant heeft de raad hiermee zonder nadere motivering een uitsterfregeling 

gecreëerd voor het gebruik van het gebouw voor meerdere wooneenheden. 

 

De raad stelt zich op het standpunt dat het plan op het perceel het gebruik van vijf 

wooneenheden toestaat en dat in het plan de bestaande bebouwing als zodanig is bestemd. Na 

de sloop van het bestaande gebouw is alleen herbouw van één woning op dit perceel 

toegestaan. Een appartementengebouw op deze plek past volgens de raad stedenbouwkundig 

niet in een omgeving met eengezinswoningen. 

 

Uitgangspunt: legaal gebruik positief bestemmen, tenzij. 

De Afdeling overweegt eerst dat met betrekking tot legaal gebruik voorop staat dat dit in 

beginsel - gelet op de rechtszekerheid -  als zodanig dient te worden bestemd. Dit uitgangspunt 

kan  onder meer uitzondering vinden als het als zodanig bestemmen van het gebruik op basis 

van nieuwe inzichten of gewijzigde omstandigheden niet langer in overeenstemming is met een 

goede ruimtelijke ordening en het belang bij de beoogde andere bestemmingsregeling zwaarder 

weegt dan gevestigde rechten en belangen.  

 

Indien hiervan sprake is en er concreet zicht bestaat op beëindiging van het bestaande gebruik 

binnen de planperiode, kan het gebruik onder het overgangsrecht worden gebracht. Dit is al 

lange tijd vaste jurisprudentie van de Afdeling. 

 

De Afdeling overweegt echter vervolgens dat indien aan de bovengenoemde voorwaarden 

wordt voldaan (dus: als zodanig bestemmen niet langer in overeenstemming met goede 

ruimtelijke ordening en belang beoogde andere bestemmingsregeling weegt zwaarder dan 

gevestigde rechten en belangen) , maar niet aannemelijk is dat het gebruik  binnen de 

planperiode zal verdwijnen, de raad kan overwegen een uitsterfregeling voor dit gebruik op te 

nemen. Deze uitsterfregeling moet enerzijds recht doen aan de bestaande rechten en belangen 

en anderzijds perspectief bieden om te komen naar de gewenste nieuwe situatie (vgl. ook: 

ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2393).  

 

De in casus opgenomen uitsterfregeling: onvoldoende gemotiveerd en rechtsonzeker 

De Afdeling is van oordeel dat de uitsterfregeling in dit geval onvoldoende is gemotiveerd. Aan 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:2393


het gegeven dat er jaren geleden (1 juli 2008) in het kader van een vrijstellingsprocedure van uit 

is gegaan dat het appartementencomplex zou worden gesloopt en hiervoor één woning (voor 

één huishouden) zou worden teruggebouwd, kon de raad in redelijkheid geen doorslaggevende 

betekenis toekennen. Bovendien heeft de raad later erkend (zo blijkt uit een uitspraak van 22 

oktober 2014) dat het gebruik van het gebouw voor meerdere wooneenheden, bestaand legaal 

gebruik vormt. Verder kon de raad ook geen doorslaggevende betekenis toekennen aan de 

enkele stelling dat in de omgeving van het appartementencomplex alleen eengezinswoningen 

staan. 

 

Naast het oordeel dat de uitsterfregeling onvoldoende is gemotiveerd is de Afdeling van oordeel 

dat de in het plan opgenomen uitsterfregeling rechtsonzeker is. Hiertoe wordt overwogen dat uit 

de uitsterfregeling niet blijkt of voor het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen in het algemeen 

en na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit, de bescherming wordt geboden die de in 

het plan (overeenkomstig art. 3.2.1 Bro) opgenomen overgangsrechtregeling biedt. Overigens: 

de eerder genoemde uitspraak van 29 juli 2015 ging ook om deze reden onderuit bij de 

Afdeling. 

 

Conclusie 

Indien een gemeente voor een perceel op den duur een andere bestemming wenst, maar niet 

voldoende aannemelijk is dat het bestaande gebruik binnen de planperiode zal verdwijnen 

(zodat onder overgangsrecht brengen van het gebruik geen optie is) kan worden gedacht aan 

het opnemen van een uitsterfregeling. Hierbij dient te worden voldaan aan de voorwaarden dat 

het als zodanig bestemmen van het gebruik op basis van nieuwe inzichten of gewijzigde 

omstandigheden niet langer in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en het 

belang bij de beoogde andere bestemmingsregeling zwaarder weegt dan gevestigde rechten en 

belangen. Dit dient goed te worden gemotiveerd. Verder is van belang dat in ieder geval de 

bescherming moet worden geboden die de overgangsregeling biedt. 

 

Joyce Scheltens - Fokke 

 

 

Koopovereenkomst en vonnis daarover geen evidente 
privaatrechtelijke belemmering 

In een uitspraak van 17 februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:382) heeft de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) geoordeeld dat een koopovereenkomst 

waarin een verbod staat om binnen 10 meter van de woning te bouwen geen evidente 

privaatrechtelijke belemmering oplevert. Dat de civiele rechter voor recht heeft verklaard dat de 

vergunninghouder inderdaad niet binnen 10 meter van de woning van appellanten mocht 

bouwen maakt het voor de ABRvS niet anders, aangezien dit vonnis na de bestreden besluiten 

gewezen is. 

 

Casus 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland heeft een 

omgevingsvergunning voor bouwen en afwijkend gebruik verleend, waarmee vergunninghouder 

een aanbouw met carport bij de woning kan oprichten. Het hiertegen door de buren (hierna: 

appellanten) ingestelde bezwaar en beroep is ongegrond verklaard. Bij de ABRvS voeren 

appellanten aan dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat er geen sprake is van een 

evidente privaatrechtelijke belemmering die aan vergunningverlening in de weg staat. In de 

koopovereenkomst tussen vergunninghouder en appellanten is voor vergunninghouder een 

https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/joyce-scheltens/
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:382


verbod opgenomen om binnen 10 meter van de oostgevel van de woning van appellanten te 

bouwen. Nu de aanbouw is voorzien binnen die 10 meter, levert dit volgens appellanten een 

evidente privaatrechtelijke belemmering op. Verder wijzen appellanten op het vonnis van de 

civiele rechter van de rechtbank Rotterdam van 20 augustus 2014. In dit vonnis heeft de 

rechtbank voor recht verklaard dat het aan vergunninghouder niet toegestaan is om binnen 10 

meter enig bouwwerk te plaatsen. 

 

Evidente privaatrechtelijke belemmering 

Voor het oordeel dat een privaatrechtelijke belemmering aan de verlening van een 

omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik in de weg staat is slechts aanleiding wanneer 

deze een evident karakter heeft. Dit is vaste jurisprudentie. De ABRvS is van mening dat de 

burgerlijke rechter de eerst aangewezene is om de vraag te beantwoorden of een 

privaatrechtelijke belemmering in de weg staat aan de uitvoering van een activiteit. 

 

De ABRvS verwijst in de uitspraak van 17 februari naar een uitspraak van 27 februari 2013 

(ECLI:NL:RVS:2013:3447). In die uitspraak was een omgevingsvergunning  voor afwijkend 

gebruik verleend voor permanente bewoning van een recreatiewoning. Dit gebruik was echter in 

strijd met de huurovereenkomst, waarin was bepaald dat de standplaats alleen voor recreatief 

verblijf bedoeld was. De ABRvS overweegt: “Het enkele bestaan van een contractuele relatie 

tussen "De Witte Wieven B.V." en (vergunninghouder), waarbij is overeengekomen dat 

permanente bewoning van het gehuurde niet is toegestaan, betekent nog niet dat sprake is van 

een evidente privaatrechtelijke belemmering.” 

 

Ook in vergelijkbare uitspraken van de ABRvS van 28 april 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BM2614) 

en 3 oktober 2007 (ECLI:NL:RVS:2007:BB4718) was de conclusie dat er geen sprake was van 

een evidente privaatrechtelijke belemmering. 

 

Uitspraak ABRvS 17 februari 2016 

De uitspraak van 17 februari is in lijn met eerdere rechtspraak van de ABRvS. Het bestaan van 

een contractuele relatie is onvoldoende voor het aannemen van een evidente privaatrechtelijke 

belemmering die aan vergunningverlening in de weg staat. Voor zover appellanten wijzen op 

het vonnis van 20 augustus 2014 overweegt de ABRvS dat dit vonnis gewezen is na het 

primaire besluit (10 juni 2013) en na de beslissing op bezwaar (2 juli 2014). De ABRvS is, met 

de bestuursrechter van de rechtbank, van oordeel dat ten tijde van het nemen van die besluiten 

geen sprake was van een evidente privaatrechtelijke belemmering. 

 

Voor appellanten leidt dit oordeel er echter toe dat zij opnieuw naar de civiele rechter zullen 

moeten indien zij de realisering van het bouwwerk tegen willen houden. Voor appellanten was 

het efficiënter geweest als de ABRvS de uitspraak van de civiele rechter wel in de beoordeling 

mee had kunnen nemen. Wellicht was de conclusie dan wel geweest dat de privaatrechtelijke 

belemmering evident was, waarmee appellanten een hoop tijd en proceskosten hadden kunnen 

besparen. 

 

Ellen Wouters 

Gemeentelijke geheimhouding stukken ingevolge artikel 25 
Gemeentewet 

In een uitspraak van 3 februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:204) heeft de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’) bepaald dat hoewel het 

raadsvoorstel niet letterlijk vermeld dat het college geheimhouding heeft opgelegd, er toch 

sprake is van geheimhouding van de stukken op grond van artikel 25 van de Gemeentewet. Het 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=72846
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Wob-verzoek is dan ook terecht afgewezen. 

 

Casus 

De casus is als volgt. Bij besluit van 20 september 2013 heeft het college van burgemeester en 

wethouders van Maassluis (het ‘college’) een Wob-verzoek betreffende toezending van een 

aantal bij het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kapelpolder behorende 

stukken afgewezen. Het college heeft het Wob-verzoek afgewezen omdat voor de gevraagde 

stukken geheimhouding geldt ingevolge artikel 25 Gemeentewet. Het bezwaar en beroep van 

appellant tegen deze afwijzing is ongegrond verklaard, waarna appellant in hoger beroep gaat 

bij de Afdeling. 

 

Bevoegdheid tot geheimhouding stukken gemeente 

Ingevolge artikel 25, eerste lid, van de Gemeentewet kan de raad op grond van een belang, 

genoemd in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’), omtrent het in een besloten 

vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden 

overgelegd, geheimhouding opleggen. 

 

De geheimhouding van het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die 

vergadering opgelegd. Deze geheimhouding kan eveneens worden opgelegd door het college, 

de burgemeester en een commissie op grond van artikel 25, tweede lid, Gemeentewet t.a.v. 

stukken die zij aan de raad of leden van de raad overleggen. Het betreft een voorlopige 

oplegging van geheimhouding aangezien de raad deze in zijn eerstvolgende vergadering moet 

bekrachtigen ingevolge artikel 25, derde lid, Gemeentewet. Wanneer de bekrachtiging uitblijft 

vervalt de oplegging van geheimhouding van de stukken. 

 

Verhouding Gemeentewet  en Wob 

Uit onder andere een uitspraak van de Afdeling van 26 oktober 2005 

(ECLI:NL:RVS:2005:AU5001) blijkt dat artikel 25 Gemeentewet moet worden aangemerkt als 

een uitputtende regeling inzake openbaarmaking en geheimhouding. Deze bijzondere regeling 

heeft voorrang boven de Wob. Wanneer de geheimhouding uit de Gemeentewet wordt 

opgeheven, krijgt de Wob weer zijn normale werking. 

 

Toepassing artikel 25, tweede lid, Gemeentewet 

Appellant voert in onderhavige zaak aan dat de rechtbank ten onrechte de beroepsgrond heeft 

verworpen dat ten tijde van de indiening van het Wob-verzoek geen geheimhouding gold omdat 

het college de raad op 9 juli 2013 geen geheimhouding heeft opgelegd als bedoeld in artikel 25, 

tweede lid, Gemeentewet. 

 

De Afdeling acht niet van belang dat het desbetreffende raadsvoorstel niet letterlijk vermeldt dat 

het college geheimhouding heeft opgelegd. Artikel 25, tweede lid, Gemeentewet schrijft immers 

niet voor in welke bewoordingen het college moet besluiten om van de bevoegdheid tot 

geheimhouding van stukken gebruik te maken. De Afdeling oordeelt in onderhavige zaak dat uit 

het op voorwaarde van geheimhouding verstrekken van de stukken en het besluit van de raad 

om de geheimhouding te bekrachtigen, blijkt dat het college gebruik heeft willen maken van 

bovengenoemde bevoegdheid en de raad dit ook zo heeft begrepen. Het Wob-verzoek is dan 

ook terecht afgewezen. 

 

Ellen de Jonge 

  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2005:AU5001
https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/ellen-de-jonge/


 Bepalingen Besluit uitvoering Chw deels onverbindend 

Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) biedt de daartoe 

aangewezen gemeenten de mogelijkheid om - vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet  - te experimenteren met een bestemmingsplan met bredere reikwijdte. De 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 3 februari 2016 

(ECLI:NL:RVS:2016:201) echter enkele bepalingen van het Besluit uitvoering Chw 

onverbindend verklaard en het experimentele bestemmingsplan dat op die bepalingen was 

gebaseerd vernietigd. 

 

De feiten 

De gemeente Culemborg heeft gebruik gemaakt van de haar in artikel 7c Besluit uitvoering Chw 

geboden mogelijkheden om te experimenteren met de bredere reikwijdte van het 

bestemmingsplan.  Het bestemmingsplan is vastgesteld met toepassing van artikel 7c lid 2, 6 

en 7 van het Besluit uitvoering Chw. 

 

Toepassing van artikel 7c lid 2 van het Besluit uitvoering Chw houdt in dat in afwijking van 

artikel 3.1, lid 2, Wro een looptijd van 20 jaar voor het bestemmingsplan geldt. Er behoeft dan 

ook niet te worden voldaan aan de in de jurisprudentie ontwikkelde verplichting dat bij de 

vaststelling van het bestemmingsplan moet worden aangetoond dat de nieuwe 

bestemming  binnen tien jaar kan worden gerealiseerd. 

 

De uitspraak 

De Afdeling verklaart artikel 7c lid 2, 6 en 7 van het Besluit uitvoering Chw onverbindend. De 

reden hiervoor is dat het gebruik kunnen maken van de afwijkingen in het Besluit uitvoering 

Chw - anders dan is voorgeschreven in artikel 2.4 lid 3 Chw – niet aan een maximum tijdsduur 

is gebonden.  

 

Het onverbindend verklaren van artikel 7c lid 2 Besluit uitvoering Chw brengt mee, dat de raad 

niet kon afwijken van artikel 3.1 lid 2 Wro. Dat brengt met zich mee dat in het plan alleen 

bestemmingen kunnen worden opgenomen die binnen de planperiode van tien jaar kunnen 

worden gerealiseerd. 

 

De raad heeft in dit geval evenwel niet zonder reden gebruik willen maken van de afwijking in 

artikel 7c lid 2  Besluit uitvoering Chw. Er moet naar het oordeel van de Afdeling van worden 

uitgegaan dat in het plan bestemmingen zijn opgenomen die niet binnen de planperiode van 10 

jaar zullen worden verwezenlijkt. Het plan is daarom vastgesteld in strijd met artikel 3.1 lid 1 en 

2 Wro en wordt vernietigd. 

 

De Afdeling is recent - onder verwijzing naar deze  uitspraak -  tot hetzelfde oordeel gekomen 

ten aanzien van het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk (ECLI:NL:RVS:2016:399, zie r.o. 5). 

 

Hoe nu verder? 

Het onverbindend verklaren van de bepalingen van het Besluit uitvoering Chw heeft gevolgen 

voor alle pilot-gemeenten die met deze experimenteerbepalingen aan de slag zijn of aan de 

slag willen gaan. 

 

Over de uitspraak zijn kamervragen gesteld. De minister heeft bij de beantwoording van de 

vragen aangegeven dat zij de door de Afdeling geconstateerde omissie zo snel mogelijk zal 

herstellen. Zij is in dit verband voornemens het Besluit uitvoering Chw via de 13e tranche te 

repareren en de reparatie met terugwerkende kracht in werking te laten treden. Tot het moment 

dat de reparatie in werking is getreden is het volgens de minister verstandig om geen 

bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte vast te stellen. 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:201
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(zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/29/vragen-van-het-lid-

veldman-vvd-aan-de-minister-van-infrastructuur-en-milieu-over-het-bericht-herstelwet-niet-

langer-deugdelijk). 

 

Zie over dit onderwerp meer uitgebreid mijn blog. 

 

Joyce Scheltens-Fokke 

  

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie aan staatsraad 
advocaat-generaal over schaarse vergunningen 

Op 1 februari 2016 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal mr. Widdershoven in een zaak 

over een exploitatievergunning en een zogenoemde aanwezigheidsvergunning voor een 

speelautomatenhal in Vlaardingen. 

 

Achtergrond 

De vergunningen zijn verleend aan Hommerson Casino. De aanvraag van een ander 

speelautomatenbedrijf is door het gemeentebestuur afgewezen. Tegen zowel de vergunningen 

van Hommerson als tegen de afwijzing van zijn eigen aanvraag is het speelautomatenbedrijf in 

hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens het speelautomatenbedrijf 

is de procedure rond de vergunningverlening niet transparant verlopen en stond bij voorbaat 

vast dat Hommerson de benodigde vergunningen zou krijgen. 

 

Verzoek aan staatsraad advocaat-generaal 

De voorzitter heeft mr. Widdershoven gevraagd te onderzoeken of er een (nationale) 

rechtsnorm is op grond waarvan het bestuur bij het verdelen van schaarse vergunning(en) 

gegadigden gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar de beschikbare vergunning(en). 

Als hij die vraag bevestigend beantwoordt, wil de voorzitter weten hoe het bestuur gegadigden 

daarvan op de hoogte moet stellen en welke procedure het moet volgen. Ook vraagt de 

voorzitter hoe het bestuur rekening moet houden met de verschillende aanvragen en wanneer 

en hoe het bestuur informatie daarover moet verstrekken. 

  

De voorzitter vraagt mr. Widdershoven in zijn conclusie rekening te houden met een aantal 

juridische en ruimtelijke omstandigheden, waardoor de kans dat alle gegadigden op 

gelijkwaardige wijze kunnen meedingen naar de schaarse vergunning kan worden bemoeilijkt. 

 

Ten slotte vraagt de voorzitter de staatsraad advocaat-generaal of de eis van transparantie bij 

de verdeling van schaarse vergunningen deel uitmaakt van de al erkende algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur of dat deze eis als een nieuw zelfstandig rechtsbeginsel moet worden 

beschouwd. 

 

Verdere verloop van de procedure 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak ook verwezen naar een zogenoemde grote 

kamer die zal bestaan uit vijf staatsraden, van wie één waarnemend president is van het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven. De grote kamer zal de zaak met zaaknummer 

201406676/1 op 7 maart 2016 opnieuw op zitting behandelen. Als de conclusie gereed is, zal 

die worden gepubliceerd en aan partijen worden toegezonden met de mogelijkheid om hierop te 

reageren. Na het verstrijken van die reactietermijn zal de Afdeling bestuursrechtspraak 

uitspraak doen in deze zaak. 
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Conclusie staatsraad advocaat-generaal 

Met het nemen van een conclusie door de staatsraad advocaat-generaal wordt, meer dan met 

de rechterlijke uitspraak zelf, gelegenheid geboden om een rechtsvraag te plaatsen in een 

breder verband. De conclusie kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de inzichtelijkheid 

van de rechtsontwikkeling door de rechter. Deze mogelijkheid wordt de hoogste 

bestuursrechters sinds 1 januari 2013 geboden. 

 

Zie het persbericht: https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-

persbericht.html?id=925&summary_only=&category_id=8 

  

Chantal van Mil 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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