
 

 

NIEUWSBRIEF BESTUURSRECHT – NR.97 
 
 

 

Quickscan Bestemmingsplan 
 

Bouw- of uitbreidingsplannen? Transformatie bestaand vastgoed? Wat mag er binnen 

het bestemmingsplan? Met onze quickscan weet u precies wat de mogelijkheden zijn. 

Voor meer informatie, klik hier. 

 

 

 

 

https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/frank-roben/
https://www.kienhuishoving.nl/Static/Binaries/STFU_FILEUPLOADS/QuickscanBestemmingsplan_A4naarA5_web.pdf


Omgevingswet aangenomen door Eerste Kamer 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is weer een stap dichterbij gekomen. Op 22 maart jl. 

is met een grote meerderheid van stemmen het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen door 

de Eerste Kamer. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel zijn vijf moties ingediend, 

waarvan er drie zijn aangenomen. Deze zal de minister dus moeten uitvoeren. 

 

Inhoud aangenomen moties 

 

De aangenomen moties zien op het volgende. 

 

1. De eerste motie heeft betrekking op het verlengen van de termijn voor inwerkingtreding van  

    omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten, zoals het kappen van bomen, het 

    slopen van bouwwerken en het veranderen van monumenten. In artikel 16.79 Omgevingswet 

    is de termijn voor inwerkingtreding voor alle omgevingsvergunningen - dus ook voor de 

    omgevingsvergunning die betrekking heeft op onomkeerbare activiteiten - op twee weken   

    gesteld. In de motie is voorgesteld deze termijn te verlengen naar vier weken. 

 

    Dit zal in de Invoeringswet worden aangepast. De minister heeft verder aangegeven te   

    overwegen om voor andere besluiten, zoals vergunningen voor dakkapellen, te laten gelden 

    dat deze meteen na bekendmaking inwerking treden. 

 

2. In de tweede motie wordt de regering verzocht om bij het opstellen van de nationale 

    omgevingsvisie uiteen te zetten hoe de Omgevingswet en de bijbehorende 

    uitvoeringsregelgeving kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van zowel 

    grensoverschrijdende aspecten van de inrichting van de fysieke leefomgeving als mondiale 

    opgaven. 

 

3. In de derde motie wordt verzocht om in de uitvoeringsregelgeving de beoordelingsregels voor 

    omgevingsvergunningen zoveel mogelijk ongewijzigd over te nemen uit de huidige wet- en 

    regelgeving. Alsmede ervoor te zorgen dat eventuele herformulering niet leidt  tot    

    verslechtering van het beschermingsniveau. 

 

Joyce Scheltens-Fokke 

 

Internetconsultatie Aanvullingswetten Omgevingswet inzake 
bodem en geluid 

Zoals elders in deze nieuwsbrief is vermeld is de Omgevingswet door de Eerste Kamer 

aangenomen. De onderwerpen bodem, natuur, grondeigendom en geluid zijn nog niet in de 

Omgevingswet opgenomen. Hiervoor zijn aanvullingswetten in voorbereiding. Het gaat om 

eigenstandige wetstrajecten voor wijziging van de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat de 

aanvullingswetten tegelijk met de Omgevingswet in werking zullen treden. 

 

Voor de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en  de Aanvullingswet geluid Omgevingswet 

wordt momenteel een internetconsultatie gehouden. Belangstellenden kunnen tot en met 17 

mei 2016 een reactie geven op de ontwerpwetten en de bij de wetten behorende Memorie van 

Toelichting. 

 

Aanvullingswet bodem Omgevingswet 

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervangt materieel de Wet bodembescherming. 

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


 

Link naar consultatie: https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_bodem 

  

Aanvullingswet geluid Omgevingswet 

De Aanvullingswet geluid  Omgevingswet vervangt materieel de Wet geluidhinder en hoofdstuk 

11 van de Wet milieubeheer. 

 

Link naar consultatie: https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_geluid 

 

Joyce Scheltens-Fokke 

 

Actuele regionale behoefte onvoldoende gemotiveerd: regionaal 
schaalniveau 

In een uitspraak van 23 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:798) is de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’) ingegaan op het passende regionale 

schaalniveau in het kader van de actuele regionale behoefte van de ladder voor duurzame 

verstedelijking. Het plan voorziet in een nieuw bedrijventerrein in Asten. In deze uitspraak 

oordeelde de Afdeling dat de raad niet draagkrachtig heeft geformuleerd dat er voor het plan 

een actuele regionale behoefte bestaat en dat deze behoefte niet op daartoe beschikbare 

gronden binnen bestaand stedelijk gebied in de regio kan worden gelenigd. Dit levert strijd met 

artikel 3.1.6, tweede lid, onder a en b, Besluit ruimtelijke ordening (‘Bro’) op. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

Op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, Bro moet een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

gemotiveerd worden. In bovengenoemd artikel zijn stappen neergelegd die gevolgd dienen te 

worden, deze stappen worden aangeduid als de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. 

 

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

ontwikkeling. Bij de tweede trede van de ladder dient beschreven te worden in hoeverre de 

behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de regio kan worden voorzien door het 

benutten van de beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins. Met 

artikel 3.1.6, tweede lid, onder a en b, Bro is beoogd zorgvuldig ruimtegebrek te stimuleren. Dit 

dient in de plantoelichting nadrukkelijk te worden gemotiveerd (Stb. 2012, nr. 388, p. 34 en 49). 

 

Draagkrachtig motiveren dat plan voorziet in een actuele regionale behoefte 

 

In de onderhavige uitspraak beslaat volgens de raad het regionaal schaalniveau voor het 

voorziene plan de gemeenten Asten en Someren. Appellanten voeren echter aan dat de raad 

het regionaal schaalniveau ten onrechte heeft beperkt tot de gemeenten Asten en Someren, zij 

wijzen hierbij op alternatieve in- en uitbreidingslocaties. In het Stec-rapport, welke ten grondslag 

ligt aan het voorziene plan, is gepoogd de actuele regionale behoefte op een andere wijze aan 

de hand van werkgelegenheidscijfers per SBI-sector in Asten en Someren te bepalen. 

 

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad in de stukken noch ter zitting voldoende 

draagkrachtig gemotiveerd waarom voor het antwoord op de vraag of er een actuele regionale 

behoefte aan het nieuwe bedrijventerrein bestaat slechts gekeken hoeft te worden naar de 

vraag- en aanbodsituatie in de buurgemeenten Asten en Someren, en niet ook in de 2km 

verderop gelegen gemeente Deurne, waarmee in de Peelregio wordt samengewerkt. Dat er 

onder ondernemers slechts een geringe verhuisbereid bestaat is daarvoor onvoldoende, temeer 

omdat niet in geschil is dat juist in de gemeente Deurne leegstand van bedrijfsruimten bestaat 

https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_bodem
https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_geluid
https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/joyce-scheltens-fokke/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87160&summary_only=&q=201504107%2F1%2FR3
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-388.html


en bouwkavels voor bedrijven beschikbaar zijn. 

 

Conclusie Afdeling 

 

Gelet op het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat de raad niet draagkrachtig heeft 

geformuleerd dat het plan voorziet in een actuele regionale behoefte en dat deze behoefte niet 

op daartoe beschikbare gronden binnen bestaand stedelijk gebied in de regio kan worden 

gelenigd (r.o. 7.5). Het plan is in zoverre in strijd met artikel 3.1.6, tweede lid, onder a en b, Bro. 

De Afdeling draagt de raad op om binnen 20 weken na verzending van deze tussenuitspraak 

alsnog de actuele regionale behoefte aan het voorziene bedrijventerrein te onderzoeken en te 

beschrijven. Indien blijkt dat een dergelijke behoefte bestaat, dient de raad ook alsnog te 

onderzoeken in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de 

betreffende regio kan worden voorzien door benutting van de beschikbare gronden (r.o. 12). 

 

Regionaal schaalniveau 

 

Bij het bepalen van de actuele regionale behoefte dient er van een bepaald schaalniveau 

uitgegaan te worden. Zoals ook blijkt uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 

3.1.6, tweede lid, Bro, zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld welk regionaal 

schaalniveau past bij de behoefte, aldus de Afdeling in onder andere de onderhavige uitspraak 

(r.o. 7.5). Het passende regionale schaalniveau wordt in het algemeen voornamelijk bepaald 

door het woon-werkverkeer. Het gaat om zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve behoefte op 

regionale schaal. Over de wijze van het bepalen van het regionaal schaalniveau is weinig 

jurisprudentie gewezen. 

 

In een uitspraak van 7 oktober 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3106) heeft de Afdeling bepaald dat 

voor het regionaal schaalniveau van een supermarkt aansluiting gezocht kan worden bij het 

verzorgingsgebied. In een uitspraak 23 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3914) achtte de 

Afdeling gezien de ontwikkeling om een accommodatie voor de huisvesting van maximaal 300 

tijdelijke werknemers mogelijk te maken, de provincie Flevoland als relevante regio niet onjuist. 

De voorzieningenrechter van de Afdeling oordeelt in een uitspraak van 5 januari 2016 

(ECLI:NL:RVS:2016:78) dat dit plan een regionaal schaalniveau van 75km rondom SnowWorld 

heeft niet onredelijk. Het verzorgingsgebied van 75km dat ten grondslag ligt aan het regionaal 

schaalniveau is namelijk gebaseerd op de geografische spreiding van reserveringen voor 

SnowWorld. 

 

Ellen de Jonge 

 

 

  

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=85354&summary_only=&q=schaalniveau+ladder
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=86173&summary_only=&q=schaalniveau+ladder
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=86339&summary_only=&q=schaalniveau+ladder
https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/ellen-de-jonge/


Kring van belanghebbenden bij omgevingsvergunning milieu 

In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 maart 

2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737), wordt uit een oogpunt van eenvormige toepassing van artikel 

1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) aanleiding gezien om bij de bepaling van de 

belanghebbendheid bij milieuomgevingsvergunningen bij eerdere uitspraken ter bepaling van 

de kring van belanghebbenden aan te sluiten. 

 

Casus 

 

De inrichting in casu bestaat uit een attractiepark, een evenemententerrein en een vakantiepark 

(Walibi Holland). Het betrof een besluit voor het veranderen van de inrichting waarbij een voor 

de gehele inrichting omvattende milieuomgevingsvergunning is verleend, als bedoeld in de 

artikelen 2.1 lid 1 onder e, en 2.6 lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(‘Wabo’). Bij dat besluit is tevens vergunning verleend voor het realiseren van een project of het 

verrichten van andere handelingen, als bedoeld in artikel 19d lid 1, juncto artikel 47b lid 1, van 

de Natuurbeschermingswet 1998. Daartoe is door het college van gedeputeerde staten van 

Flevoland een verklaring van geen bedenkingen afgegeven, als bedoeld in artikel 47b, lid 1, van 

de Natuurbeschermingswet 1998. 

 

Oordeel rechtbank: appellant 1 niet-ontvankelijk 

 

Appellant 1 woont op ongeveer 5 km van de inrichting. De rechtbank heeft het beroep van 

appellant 1 niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij geen belanghebbende is bij het besluit 

betreffende de verlening van de omgevingsvergunning. Het is weliswaar aannemelijk dat bij 

muziek- en dance-evenementen bastonen bij de woning van appellant 1 te horen zijn, maar, 

gezien de grote afstand tussen de woning van appellant 1 en de inrichting, staat onvoldoende 

vast dat zij - naar objectieve maatstaven gemeten - als gevolg van de vergunning hinder van 

enige betekenis zal ondervinden. Volgens de rechtbank wordt appellant 1 dan ook niet 

rechtstreeks geraakt in een objectief en persoonlijk belang. Appellant 1 betoogt dat zij wél 

belanghebbende is. Zij stelt hinder te ondervinden van de lage tonen van grootschalige muziek- 

en dancefestivals. Het kunnen horen van het geluid is volgens haar voldoende om als 

belanghebbende te worden aangemerkt. 

 

Om als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 1 van de Awb te kunnen worden 

aangemerkt dient een natuurlijk persoon een voldoende objectief bepaalbaar belang bij het 

besluit te hebben. 

 

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling, zie onder meer ABRvS 12 februari 2014, 

ECLI:NL:RVS:2014:388, zijn onder meer de eigenaren en bewoners van percelen waarop 

milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden, belanghebbenden bij het 

verlenen van een milieuomgevingsvergunning voor die inrichting. Daarbij is niet van belang in 

welke mate milieugevolgen kunnen worden ondervonden; zie ABRvS 12 september 2012, 

ECLI:NL:RVS:2012:BX7107. 

 

Ten aanzien van een evenementenvergunning voor een popfestival heeft de Afdeling in de 

uitspraak van 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3812, overwogen dat appellante geen 

belanghebbende is, nu niet aannemelijk is dat zij, naar objectieve maatstaven gemeten, als 

gevolg van het popfestival hinder van enige betekenis ondervindt. Appellante wordt dan ook niet 

geraakt in een objectief bepaalbaar belang dat rechtstreeks bij het besluit tot 

vergunningverlening is betrokken. 

 

Ten aanzien van de vaststelling van een bestemmingsplan hanteert de Afdeling in 

voorkomende gevallen eveneens het criterium dat, voor zover de belanghebbendheid wordt 

ontleend aan hinder vanwege in het bestemmingsplan toegestane activiteiten, de betrokkene 

aannemelijk moet maken dat hij, naar objectieve maatstaven gemeten, hinder van enige 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87093&summary_only=&q=201504206%2F1%2FA4+
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=77748
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=70357&summary_only=&q=201103786%2F1%2FA4
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=81156&summary_only=&q=201402260%2F1%2FA3


betekenis ondervindt. Zie ABRvS 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4434. 

 

Eenvormige toepassing artikel 1:2 Awb 

 

De Afdeling ziet in de uitspraak van 16 maart 2016 uit een oogpunt van eenvormige toepassing 

van artikel 1:2 van de Awb in vergelijkbare situaties, aanleiding om bij de bepaling van de 

belanghebbendheid bij milieuomgevingsvergunningen aan te sluiten bij de hierboven genoemde 

uitspraken van 22 oktober 2014 (inzake een evenementenvergunning) en 10 december 2014 

(inzake een bestemmingsplan). 

 

Er is immers geen reden een onderscheid te maken bij de bepaling van de kring van 

belanghebbenden indien het gaat om de gevolgen van het verlenen van een 

evenementenvergunning, de vaststelling van een bestemmingsplan of het verlenen van een 

milieuomgevingsvergunning. Dit betekent dat voor de belanghebbendheid bij een 

milieuomgevingsvergunning aannemelijk moet zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel 

van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden. De Afdeling 

komt hiermee terug van de hierboven genoemde uitspraak van 12 september 2012. 

 

Oordeel ABRvS: appellant niet-ontvankelijk 

 

Appellant sub 1 woont op ongeveer 5 km van de inrichting. Zij heeft niet aannemelijk gemaakt 

dat zij, naar objectieve maatstaven gemeten, als gevolg van de verleende vergunning hinder 

van enige betekenis ondervindt. De omstandigheid dat lage tonen mogelijk hoorbaar zijn is 

daarvoor onvoldoende. Zij wordt dan ook niet geraakt in een objectief bepaalbaar belang dat 

rechtstreeks bij het besluit tot vergunningverlening is betrokken. Gelet hierop is appellant 1 

geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb. De rechtbank heeft het beroep van 

appellant 1 daarom terecht en op juiste gronden niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Het expliciet opmerken dat wordt terug gekomen van de eerdere jurisprudentie, waarbij onder 

meer voor eigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen van een inrichting 

kunnen worden ondervonden niet van belang was in welke mate deze milieugevolgen kunnen 

worden ondervonden, naar het criterium dat hinder van enige betekenis moet worden 

ondervonden, brengt dus een duidelijke beperking van de kring van belanghebbenden bij een 

milieuomgevingsvergunning mee. 

 

Chantal van Mil 

 

Feitelijke actuele situatie van belang voor de vraag of het gaat om 
‘hetzelfde perceel’ 

In een uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:677) heeft de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’) uitleg gegeven aan het begrip 

‘hetzelfde perceel’ zoals dat voorkomt in de definitie van bijbehorend bouwwerk in artikel 1 lid 1 

Bijlage II Besluit omgevingsrecht (‘Bor’). Deze uitleg is in lijn met eerdere jurisprudentie over dit 

begrip. 

 

Casus 

 

In de uitspraak van 16 maart 2016 ging het om een appellant die recreatiewoningen exploiteert 

op een perceel, bovendien woont hij in een bedrijfswoning gelegen ten noorden van het 

perceel. Appellant heeft voor het oprichten van een schuur/berging een omgevingsvergunning 

aangevraagd. Het college heeft geweigerd de omgevingsvergunning te verlenen op grond van 

artikel 2.12, lid 1, aanhef, onder a, onder 2 Wabo jo artikel 4 lid 1 bijlage II Bor aangezien de 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=81905&summary_only=&q=201308511%2F1%2FR4
https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/chantal-van-mil/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87023&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A677


schuur/berging volgens het college niet is voorzien op hetzelfde perceel als de bedrijfswoning 

van appellant. Het college is gelet hierop van oordeel dat het niet om een bijbehorend 

bouwwerk gaat. 

 

Definitie bijbehorend bouwwerk 

 

Het begrip bijbehorend bouwwerk is omschreven in artikel 1 lid 1 van Bijlage II Bor, hierin staat: 

 

    “uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel  

    bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander 

    bouwwerk, met een dak”. 

 

 

Een bijbehorend bouwwerk dient dus op hetzelfde perceel gelegen te zijn. Een definitie van het 

begrip ‘hetzelfde perceel’ wordt in het Bor echter niet gegeven. De Afdeling heeft in enkele 

uitspraken nadere invulling gegeven aan dit begrip. 

 

Uitleg ‘hetzelfde perceel’ 

 

In een uitspraak van de Afdeling van 15 mei 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:CA0146) ging het om 

het handhavend optreden van het college tegen een zonder omgevingsvergunning gebouwd 

tuinhuis met houthok. Vaststaat dat de woning van appellant is gelegen op een ander 

kadastraal perceel dan het tuinhuis met houthok. Deze percelen zijn ingericht en worden 

gebruikt als tuin bij de woning. 

 

De Afdeling heeft in deze uitspraak overwogen dat gelet op de feitelijke actuele situatie de 

percelen als één geheel aangemerkt dienen te worden, zodat het tuinhuis met houthok is 

voorzien op hetzelfde perceel als het hoofdgebouw ingevolge artikel 1 lid 1 van Bijlage II Bor. 

Dat het tuinhuis met houthok is gelegen op een ander kadastraal perceel en dat daarop de 

bestemming ‘Tuin’ rust, op grond waarvan geen bebouwing is toegestaan, leidt niet tot een 

ander oordeel. Zie in vergelijkbare zin ABRvS 7 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY2516. 

 

Ruimtelijke uitstraling van de percelen tevens relevant 

 

In een uitspraak van 22 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1274) heeft de Afdeling geoordeeld dat 

aan de ruimtelijke uitstraling van het perceel ook betekenis toe komt. De Afdeling overweegt in 

deze zaak dat gelet op de stukken in het dossier en de ter zitting getoonde foto’s het perceel 

waarop de paardenstal/berging zich bevindt, niet als tuin bij de woning van appellant is ingericht 

maar als weiland. Gelet op de luchtfoto’s vormen de percelen optisch niet één geheel. 

Bovendien wordt in aanmerking genomen dat zich op de scheiding van de percelen een 

afrastering bevind. Gelet hierop is in dit geval geen sprake van één perceel als bedoeld in het 

Bor waardoor de paardenstal niet aangemerkt kan worden als een bijbehorend bouwwerk. 

 

Uitspraak 16 maart 2016 

 

De Afdeling acht in deze uitspraak, evenals in de hiervoor genoemde jurisprudentie, voor de 

vraag of sprake is van hetzelfde perceel niet van belang dat de gronden niet dezelfde 

bestemming hebben. Evenmin is bepalend dat het twee kadastrale percelen betreft. De feitelijke 

actuele situatie, waaronder de inrichting en wijze van gebruik van de gronden, is voor de vraag 

of het gaat om het hetzelfde perceel relevant. 

 

In dit verband wordt overwogen dat de percelen, waarop het hoofdgebouw ligt en waarop de 

schuur/berging is voorzien, beide in eigendom zijn van appellant. Vast is komen te staan dat het 

perceel waarop de schuur/berging is voorzien recreatief wordt gebruikt. Gasten van de 

recreatieappartementen, welke gelegen zijn op het perceel met de bestemming 

‘Rekreatieapparementen’, maken gebruik van het perceel. Op het perceel staan een of 

meerdere speeltoestellen en worden dieren gehouden, ook wordt het perceel gebruikt als 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=73942&summary_only=&q=201210588%2F1%2FA1
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=71185&summary_only=&q=201203864%2F1%2FA1
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83493&summary_only=&q=201407692%2F1%2FA1


zonneweide. Gelet op deze feitelijke actuele situatie moeten de percelen volgens de Afdeling 

als één geheel aangemerkt worden. Dat betekent dat de schuur/berging op hetzelfde perceel is 

voorzien als bedoeld in artikel 1 lid 1 van Bijlage II Bor. 

 

De Afdeling gaat tevens nader in op een ander element van het begrip bijbehorend bouwwerk 

namelijk of sprake is van functionele verbondenheid met het hoofdgebouw. De Afdeling oordeelt 

dat nu in de aanvraag staat vermeld dat de schuur/berging zal worden gebruikt ten behoeve 

van ‘recreatief, spel en zonneweide en dieren’ geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat de 

schuur/berging niet functioneel is verbonden met het hoofdgebouw. 

 

Conclusie is dat de schuur/berging een bijbehorend bouwwerk is als bedoeld in artikel 1 lid 1 

van Bijlage II Bor. Het college heeft zich in dit geval ten onrechte onbevoegd geacht om een 

omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2 Wabo jo artikel 4 lid 1 

bijlage II Bor te verlenen. 

 

Ellen de Jonge 

 

Correctie bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste 

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in de uitspraak van 16 maart 2016 in navolging van 

de staatsraad advocaat-generaal, dat de toepassing van het relativiteitsvereiste gecorrigeerd 

moet worden bij een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. In 

een dergelijk geval kan een concurrent bereiken dat toch wordt beoordeeld of een norm is 

geschonden, ondanks dat die norm er niet toe strekt om zijn belangen te beschermen. Deze 

correctie op het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht is geïnspireerd op de correctie 

Langemeijer uit het civiele recht. 

 

Bestemmingsplan 

 

Het ging in casu om een zaak over het bestemmingsplan 'Blaloweg en Katwolderweg 

(voormalig Shell-terrein en omgeving)' van de gemeente Zwolle. Dit bestemmingsplan ziet op 

de vestiging van een bouwmarkt van Hornbach in Zwolle. Praxis heeft in haar beroep tegen het 

bestemmingsplan aangevoerd dat het bestemmingsplan niet voldoet aan de veiligheids- en 

milieunormen. Daarop kwam de vraag aan de orde of Praxis een beroep kon doen op deze 

normen, of dat het relativiteitsvereiste zich daartegen verzette. Het relativiteitsvereiste houdt in 

dat een bestuursrechter een overheidsbesluit niet mag toetsen aan een norm, als die norm 

kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die daarop een beroep doet. 

 

Correctie bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste (‘correctie Widdershoven’) 

 

Vanaf de invoering van het bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste is de vraag geweest of hierop 

een correctie aan de orde zou zijn, in navolging van de privaatrechtelijke correctie 

‘Langemeijer’. De correctie ‘Langemeijer’ ziet erop, dat een handeling welke in strijd is met een 

geschreven rechtsregel die niet de belangen van de eiser beschermt, tevens in strijd kan zijn 

met een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm die wél de belangen van eiser beschermt. 

 

De Afdeling heeft de staatsraad advocaat-generaal op 14 juli 2015 om een conclusie gevraagd. 

Op 2 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3680) heeft de staatsraad advocaat-generaal een 

conclusie uitgebracht (zie ook het persbericht). De staatsraad advocaat-generaal adviseert het 

relativiteitsvereiste te corrigeren, in die zin dat "de schending van een wettelijke norm die niet 

de bescherming beoogt van de belangen van een belanghebbende, kan bijdragen tot het 

oordeel dat het vertrouwensbeginsel of gelijkheidsbeginsel is geschonden". Deze beginselen 

beogen immers wel de belangen van belanghebbende te beschermen. De staatsraad advocaat-

https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/ellen-de-jonge/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=85936&summary_only=&q=201402641%2F1
https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=798


generaal heeft daarbij vastgesteld dat de schending van die norm een noodzakelijke, maar 

geen voldoende voorwaarde is voor toepassing van de correctie, omdat daartoe ook moet 

worden voldaan aan de vereisten die voor beide beginselen gelden. 

 

Voor wat betreft het vertrouwensbeginsel geldt dat een bedrijf of omwonende een geslaagd 

beroep kan doen op dit beginsel, als aannemelijk gemaakt kan worden dat een bevoegd 

persoon concrete verwachtingen heeft gewekt dat dit bedrijf of de omwonende zou worden 

beschermd door de wettelijke norm. Men kan zich niet in algemene zin beroepen op het 

vertrouwen dat wettelijke regels worden nageleefd. 

 

Voor een succesvol beroep op het gelijkheidsbeginsel moet een bedrijf aannemelijk maken dat 

het zich in een vergelijkbare situatie bevindt als een concurrerend bedrijf wat wettelijke 

voorschriften en feiten betreft. Ook moet het daadwerkelijk benadeeld zijn doordat zijn 

concurrent niet aan dezelfde verplichtingen hoeft te voldoen doordat de wettelijke norm wordt 

geschonden. 

 

Geen geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel 

 

In de uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:732) oordeelt de Afdeling 

bestuursrechtspraak dat Praxis niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij haar concrete 

verwachtingen zijn gewekt dat zij zou worden beschermd door de normen waarop zij een 

beroep doet. Praxis stelde aan de normen van zorgvuldigheid en rechtszekerheid concrete 

verwachtingen te ontlenen, waarbij het gaat om de verwachting dat het bevoegd gezag in elke 

vergunning- of bestemmingsplanprocedure handelt overeenkomstig de normen (r.o. 18). 

 

Geen geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel 

 

Praxis heeft evenmin gesteld dat zij in vergelijkbare gevallen aan normen moet voldoen die 

vergelijkbaar zijn aan de normen waarop zij in deze procedure een beroep doet. Praxis heeft er 

in de beroepsprocedure op gewezen  dat in een markt waar diverse bedrijven zoeken naar een 

gunstige positie ten opzichte van concurrenten, het van groot belang is dat de voorwaarden 

voor toetreding tot de markt gelijk zijn. Een van de belangrijkste voorwaarden voor het creëren 

van gelijkheid is volgens Praxis dat het bevoegd gezag elke beoogde ontwikkeling op eenzelfde 

wijze en op basis van gedegen onderzoek toetst. Wat betreft de normen in het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi) is daarbij volgens Praxis van belang dat deze gebaseerd zijn op 

Richtlijn 96/82/EG. Het gaat om strenge eisen die in het kader van de bescherming van het 

milieu, volksgezondheid en veiligheid uit het Bevi voortvloeien en slechts bedrijven die aan die 

normen voldoen mogen hun bedrijf uitoefenen. Indien die strenge eisen niet aan Hornbach 

worden gesteld, wordt Hornbach oneerlijk bevoordeeld. 

 

Praxis heeft echter niet gesteld dat zij in vergelijkbare gevallen aan normen is gehouden die 

vergelijkbaar zijn met de normen waarop zij een beroep doet. Reeds daarom faalt het beroep 

van Praxis op het gelijkheidsbeginsel (r.o. 18.3). 

 

Geen beoordeling normen die concurrent niet beschermen 

 

Praxis kan dus geen geslaagd beroep doen op het vertrouwensbeginsel en het 

gelijkheidsbeginsel. Dit brengt mee dat geen beoordeling door de Afdeling volgt of de normen 

die de belangen van de concurrenten niet beschermen, geschonden zijn. 

  

Zie ook het persbericht bij deze uitspraak.  

 

Chantal van Mil 
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Verbod tot bewoning door anderen dan doelgroep kan niet als 
voorwaarde aan omgevingsvergunning worden verbonden 

In ABRvS 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:704) is de vraag aan de orde of het mogelijk is 

om aan een omgevingsvergunning de voorwaarde te verbinden, dat alleen bewoning door de 

beoogde doelgroep is toegestaan. De Afdeling heeft deze vraag in het kader van 

bestemmingsplannen al meerdere keren  ontkennend beantwoord (zie:  ABRvS 15 december 

2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO7313; ABRvS 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:369). In deze 

uitspraak wordt bij deze jurisprudentie inzake bestemmingsplannen aangesloten. 

 

De casus 

 

Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een woongebouw 

met 217 woningen voor jongerenhuisvesting. Appellant voert hiertegen onder meer aan dat de 

omgevingsvergunning onvoldoende waarborgt dat de voorziene woningen uitsluitend voor de 

doelgroep jongeren beschikbaar zullen zijn. Er zijn geen voorwaarden in de vergunning 

opgenomen, die de jongerenhuisvesting ter plaatse garanderen. Dit maakt volgens appellant 

dat de omgevingsvergunning niet handhaafbaar is. Hij voert in dit verband tevens aan dat de 

aannemer aan wie de omgevingsvergunning is verleend niet degene is die het gebouw in 

gebruik zal laten nemen. 

 

Verder is appellant van mening dat de door de rechtbank van belang geachte privaatrechtelijke 

erfpachtvoorwaarden en overeenkomsten waarin voorwaarden zijn opgenomen ter beperking 

van de overlast en ter regulering van de ruimtelijke gevolgen voor omwonenden, onvoldoende 

handhaafbaar zijn. 

 

Goede ruimtelijke ordening 

 

De Afdeling is van oordeel dat het verbinden van een voorwaarde aan de omgevingsvergunning 

inhoudende een verbod op het gebruik van de woningen door andere personen dan de 

beoogde doelgroep (bestaande uit jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar met een 

uitloop naar 26 jaar), niet mogelijk is. 

 

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is niet van belang wie de woningen 

bewonen. Dit kan volgens de Afdeling alleen in bijzondere gevallen om reden van situering van 

woningen anders kan zijn. Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet aan de orde. De aan 

de omgevingsvergunning te verbinden voorschriften kunnen daarom in dit geval slechts 

betrekking hebben op ruimtelijke aspecten die het bouwen betreffen. 

 

Over het argument dat in het kader van het onderzoek naar de actuele regionale behoefte 

betekenis is toegekend aan de bouw voor de specifieke doelgroep, stapt de Afdeling eenvoudig 

heen. Naar het oordeel van de Afdeling is in dit verband relevant dat de woningen waarin de 

omgevingsvergunning voorziet, aansluiten bij de in het onderzoek naar de actuele regionale 

behoefte genoemde soort woningen waaraan met het oog op de toenemende druk op 

starterswoningen behoefte bestaat. 

 

Omgevingsvergunning voldoende handhaafbaar? 

 

De Afdeling overweegt in de eerste plaats dat appellant terecht heeft betoogd dat de afspraken 

neergelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten in beginsel onvoldoende publiekrechtelijke 

waarborgen bieden voor de naleving. Dit baat hem echter niet. 

 

De omgevingsvergunning is volgens de Afdeling voldoende handhaafbaar. Dat ook andere 

personen dan de beoogde doelgroep in de woningen kunnen wonen, staat daaraan niet in de 

weg. Er zijn voldoende aanknopingspunten om te concluderen dat de te realiseren woningen 

ook daadwerkelijk voor jongeren bestemd zullen zijn. Gelet op het type woningen, de 
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woonruimte en de woonvoorzieningen ter plaatse lenen de woningen zich niet goed voor 

huisvesting door anderen dan de beoogde doelgroep. In zoverre behoeft er niet voor te worden 

gevreesd dat op ruime schaal anderen dan jongeren van de woningen gebruik zullen maken. 

 

Ten slotte gaat de Afdeling in op hetgeen appellant heeft gesteld over de handhaafbaarheid van 

de omgevingsvergunning, nu de aannemer aan wie de omgevingsvergunning is verleend niet 

degene is die het gebouw in gebruik zal (laten) nemen. De Afdeling is van oordeel dat het feit 

dat de omgevingsvergunning is verleend aan de aannemer niet maakt dat de vergunning niet 

handhaafbaar is. Overwogen wordt dat in artikel 2.25, lid 1, Wabo is bepaald dat een 

omgevingsvergunning met inbegrip van de voorwaarden en voorschriften geldt voor een ieder 

die het project uitvoert waarop zij betrekking heeft (vgl.: ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL: 

RVS:2015:1667). 

 

Conclusie 

 

Er kunnen dus geen voorwaarden aan een omgevingsvergunning worden verbonden, waarmee 

het gebruik van woningen door andere personen dan de beoogde doelgroep (jongeren in de 

leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar), wordt verboden. Dit sluit aan bij eerdere 

bestemmingsplanuitspraken, waarin werd geoordeeld dat het niet mogelijk is om een verbod op 

het gebruik van woningen voor personen jonger dan 55 jaar op te nemen. Voor beide situaties 

geldt dat uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening niet van belang is wie de 

woningen bewonen. 

 

Joyce Scheltens-Fokke 
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