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Ten onrechte in stand laten rechtsgevolgen bij handhaving: hierdoor blijft mogelijke overtreding 

voortbestaan

In een uitspraak van 29 april 2015 (ABRvS 29 april 2015, nr. 201407370/1/A4) vernietigt de Afdeling de 

uitspraak van de rechtbank voor zover daarbij de rechtsgevolgen in stand zijn gelaten. Door het 

instandlaten van de rechtsgevolgen blijft een mogelijke overtreding voortbestaan, terwijl niet valt in te 

zien dat handhaving op voorhand als onevenredig moet worden aangemerkt.

Het ging in casu om een mestloods waarvoor in 2010 een milieuvergunning was verleend. Naar 

aanleiding van een handhavingsverzoek heeft het college een last onder dwangsom opgelegd ten 

aanzien van de emissie van wit stof. Het verzoek om handhaving ten aanzien van de emissie van geur is 

afgewezen. Bij beslissing op bezwaar is de last onder dwangsom ingetrokken omdat het college heeft 

geconstateerd dat de openingen aan de noord- en zuidzijde van de mestloods zijn afgedicht. De 

rechtbank heeft het beroep tegen dit onderdeel ongegrond verklaard. De rechtbank heeft het beroep 

gegrond verklaard, voor zover dat ziet op de afwijzing van het verzoek om handhaving. De beslissing op 

bezwaar is in zoverre vernietigd en de rechtbank heeft daarbij bepaald dat de rechtsgevolgen van het 

vernietigde gedeelte van het besluit in stand blijven.

Volgens appellant heeft de rechtbank miskend dat de mestloods in afwijking van de vergunning is 

gebouwd. Deze is 30 m korter uitgevoerd, zodat de emissie hoe dan ook niet plaatsvindt via de 

vergunde emissiepunten. Aan de last was ten grondslag gelegd dat aan de uiteinden van de noord- en 

zuidzijde van de nok van de mestloods wit stof wordt geëmitteerd en dat het dak daar niet luchtdicht is 

afgesloten. Conform de vergunning mag emissie van stof alleen plaatsvinden via de open sleuf in het 

midden van de nok, zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende tekening. Hieraan is blijkens 

de op grond van controles en een hercontrole opgestelde milieurapportages voldaan. De last ziet er niet 

op dat niet overeenkomstig vergunning is gebouwd, zodat de last kan worden ingetrokken.

Uit de uitspraak volgt overigens niet of appellant zich in (de formulering van) de last kon vinden. Wel is in 

het kader van de intrekking aangevoerd dat er vanwege het feit dat niet is gebouwd conform vergunning, 

hoe dan ook sprake is van een overtreding. In de uitspraak is echter enkel de intrekking van de last 

beoordeeld, dat er daarnaast sprake is van een (andere) overtreding waarop de last niet ziet, maakt niet 

dat de last niet kan worden ingetrokken.

De Afdeling oordeelt vervolgens dat naast de eerder verleende vergunning, óók de vergunning van 21 

mei 2013 gold. Bij uitspraak van dezelfde datum (ABRvS 29 april 2015, zaaknr. 2014307321/1/A4) is 

deze nieuwe milieuvergunning onherroepelijk geworden. Deze vergunning ziet onder meer op wijziging 

van de mestloods ten opzichte van de eerder verleende vergunning. Bij gebruikmaking van die 

vergunning kon handhaving van de eerdere vergunning uit 2010 ten aanzien van de mestloods ten tijde 

van de uitspraak van de rechtbank niet meer aan de orde zijn. Dat de in 2013 verleende vergunning voor 
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appellant meer bescherming bood dan de eerdere vergunning is met het oog op het instandlaten van de 

rechtsgevolgen van de beslissing op bezwaar dus niet relevant.

Door het instandlaten van de rechtsgevolgen heeft de rechtbank voorts miskend dat het college bij het 

nemen van een nieuw besluit op bezwaar, na gedeeltelijke vernietiging van de beslissing op bezwaar, 

had kunnen en moeten beoordelen of de bestaande feitelijke situatie in overeenstemming was met de 

milieuvergunning uit 2013 en, indien dat niet het geval was, of handhaving ter zake zou zijn 

aangewezen.

Door het instandlaten van de rechtsgevolgen van de beslissing op bezwaar blijft een mogelijke 

overtreding ter zake voortbestaan, terwijl niet valt in te zien dat handhaving op voorhand als onevenredig 

moet worden aangemerkt, zo oordeelt de Afdeling. De uitspraak van de rechtbank wordt in zoverre dan 

ook vernietigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Mil.

Toezichthouders beschikken niet over recente certificering: dit geeft geen aanleiding voor twijfel 

over hun deskundigheid. Certificering is geen vereiste om van deskundigheid te kunnen uitgaan

In een uitspraak van 6 mei 2015 (nr. 201401555/1/A4) is door de Afdeling geoordeeld over de vraag in 

hoeverre (recente) certificering van een toezichthouder een rol speelt bij de beoordeling van de 

deskundigheid. Daarnaast wordt in deze uitspraak ingegaan op de vraag of nog belang bestaat bij een 

inhoudelijke beoordeling van het hoger beroep indien het invorderingsbesluit is verjaard.

Verjaring en ontvankelijkheid

Ingevolge artikel 5:35 Awb verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom in 

afwijking van artikel 4:104 Awb door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. De Afdeling 

oordeelt dat verjaring van de bevoegdheid tot invordering niet betekent dat het college geen belang 

meer heeft bij een inhoudelijke beoordeling van zijn hoger beroep. Nu de rechtbank het besluit op 

bezwaar gedeeltelijk heeft vernietigd, heeft het college reeds vanwege de precedentwerking die van die 

vernietiging kan uitgaan, belang bij het daartegen ingestelde hoger beroep. Het hoger beroep is dan ook 

ontvankelijk.

Vereisten invorderingsbesluit

Voor wat betreft het invorderingsbesluit verwijst de Afdeling eerst naar zijn uitspraak van 13 juni 2012 

(nr. 201102842/1/A4). Hierin is overwogen dat aan een invorderingsbesluit een deugdelijke en 

controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden ten grondslag dient te liggen. Dit 

brengt onder meer met zich dat de waarneming van feiten en omstandigheden die leiden tot verbeurte

van een dwangsom dient te worden gedaan door een ter zake deskundige medewerker van het bevoegd 

gezag.

Betekenis Olfacto-certificaat

In casu dient de toezichthouder, om te beoordelen of de inrichting geuroverlast veroorzaakt als bedoeld 

in het betreffende vergunningvoorschrift, te toetsen of wordt voldaan aan de elementen vermeld bij 

"geuroverlast" in het begrippenkader van de oprichtingsvergunning. Hij moet daartoe geur kunnen 

waarnemen, de geurbeleving kunnen kwalificeren en de geur kunnen herkennen als afkomstig van de 

inrichting.

Blijkens het deskundigenbericht van de StAB wordt in een Olfacto-certificaat het individuele 

reukvermogen van een persoon op de dag van een afgenomen test vastgelegd. Die test wordt 

uitgevoerd volgens de Europese norm NEN-EN 13725 (2003), welke norm vereist dat de deelnemers 

aan een geurpanelonderzoek beschikken over een zogenoemde ‘gemiddelde neus’. Dit vereiste wordt 

gesteld om een representatief beeld te verkrijgen van de mate van geurhinder die wordt ondervonden. 

Het onderzoek naar geuroverlast als bedoeld in het vergunningvoorschrift kan echter niet als een 

kwantitatief maar als een kwalitatief geuronderzoek worden beschouwd nu de geurconcentratie daarbij 

niet bepalend is, aldus het deskundigenbericht. Daartoe is geen zogenoemde gemiddelde neus vereist.
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Vaardigheid onderzoek geuren

De vaardigheid om geuren te herkennen en de herkomst daarvan te bepalen, wordt volgens de StAB 

namelijk verkregen door opleiding, regelmatige training en ervaring. Met een Olfacto-certificaat wordt 

deze vaardigheid niet aangetoond. Vervolgens oordeelt de Afdeling dat de kwalificatie van een 

waargenomen geur als hinderlijk niet alleen gebaseerd is op de geurbeleving van een toezichthouder. Bij 

een kwalitatief onderzoek als hier aan de orde, stelt een toezichthouder onderzoek in naar aanleiding 

van ingekomen klachten, die op zichzelf reeds duiden op een negatieve beleving van een bepaalde 

geur. Er is geen aanleiding voor het oordeel dat de toezichthouder voor de beoordeling van die 

geurbeleving, evenals bij een onderzoek gericht op vaststelling van de geurconcentratie, over een 

zogenoemde gemiddelde neus dient te beschikken. Met een Olfacto-certificaat wordt de geschiktheid 

van een toezichthouder om deze beoordeling te verrichten dan ook niet aangetoond.

De enkele omstandigheid dat de betrokken toezichthouders ten tijde van hun waarnemingen niet over 

een recent Olfacto-certificaat beschikten, geeft geen aanleiding voor twijfel over hun deskundigheid. 

Anders dan de rechtbank heeft overwogen, is volgens de Afdeling certificering geen vereiste om van hun 

deskundigheid te kunnen uitgaan.

Om vaardigheid in het herkennen van geuren te verkrijgen, volgen de toezichthouders een opleiding en 

worden zij volgens het college regelmatig getraind. Naar het college onweersproken heeft gesteld, 

hebben de betreffende toezichthouders ruime ervaring met onderzoek naar aanleiding van geurklachten. 

Zij zijn reeds geruime tijd aangesteld als toezichthouder bij DCMR en in die hoedanigheid betrokken bij 

onderzoek naar aanleiding van geurklachten.

Ontbreken ondertekening verslagen toezichthouders

Tot slot is interessant dat de betreffende verslagen in casu niet waren ondertekend. In de verslagen is 

als dagtekening de datum van het desbetreffende onderzoek vermeld. De toezichthouders zijn daarin 

vermeld als auteurs. Uit de bewoordingen kan worden opgemaakt dat zij de verslagen zelf hebben 

opgesteld. De verslagen waren echter niet ondertekend, omdat zij in een digitaal systeem zijn 

opgemaakt.

In verweer heeft het college verklaringen van de toezichthouders overgelegd, waarin is toegelicht dat zij 

op de betreffende data onderzoek hebben gedaan naar geurhinderklachten, op dezelfde dag het verslag 

daarvan hebben opgesteld en vervolgens in het digitale dossier van de DCMR hebben opgeslagen. Via 

het digitale systeem, alsmede door overhandiging van een geprint verslag, is het verslag ter beschikking 

gesteld aan de behandelend ambtenaar van het college, die het verslag bij het invorderingsbesluit heeft 

gevoegd, aldus de verklaringen. De Afdeling ziet geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van deze 

verklaringen.

Ten tijde van het nemen van het invorderingsbesluit en de beslissing op bezwaar bestond - anders dan 

in de uitspraak van de ABRvS van 13 november 2013 (nr. 201204385/1/A4) - geen onduidelijkheid over 

de vraag wanneer en door wie de verslagen zijn opgesteld. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de 

verslagen na de datum van opstelling inhoudelijk zijn gewijzigd. Aan het ontbreken van de ondertekening 

kan daarom, gegeven de verklaringen van de toezichthouders, voorbij worden gegaan - zo oordeelt de 

Afdeling in dit geval.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Mil.

Relativiteit: ladder voor duurzame verstedelijking en concurrenten

Inleiding

Kan een concurrent, gelet op het relativiteitsvereiste, zich met succes beroepen op het niet/niet juist 

doorlopen van de ladder voor duurzame verstedelijking? Die vraag kwam al eens aan de orde, namelijk 

in de Afdelingsuitspraak van 25 juni 2014 (nr. 201310004/1/A1). Op 20 mei 2015 (ABRvS 20 mei 2015, 

nr. 201403699/1/R2) heeft de Afdeling, zoals zij zelf stelt (zie r.o. 7.7), een precisering aangebracht op 
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het in 2014 ingenomen standpunt. Ik bespreek hierna eerst de casus en daarna de relevante 

overwegingen uit deze uitspraak.

De casus

Op 13 maart 2014 heeft de raad van de gemeente Wijchen het bestemmingsplan “Thermen 

Berendonck” vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt dagrecreatieve voorzieningen, gericht op 

wellness, mogelijk in het recreatiegebied “De Berendonck”.

Tegen het vaststellingsbesluit is beroep ingesteld door een aantal andere saunabedrijven uit de 

omgeving. Deze andere saunabedrijven voeren onder meer aan dat het bestemmingsplan in strijd met 

art. 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgesteld: zo zou in het aan het plan 

ten grondslag gelegde onderzoek niet inzichtelijk zijn gemaakt dat het plan voorziet in een actuele 

regionale behoefte.

De andere saunabedrijven zijn belanghebbenden

Het ontvankelijkheidsverweer van de raad, inhoudende dat de andere saunabedrijven geen 

belanghebbenden zijn, wordt door de Afdeling verworpen. De Afdeling acht aannemelijk dat de andere 

saunabedrijven zich richten op hetzelfde verzorgingsgebied en hetzelfde marktsegment. Nu hun 

concurrentiebelang rechtstreeks bij het besluit betrokken is, zijn deze andere saunabedrijven, zo volgt uit 

vaste Afdelingsjurisprudentie (zie onder meer ABRvS 7 maart 2007, zaaknr. 200606317/1) 

belanghebbenden bij het bestreden besluit.

De concurrenten, de ladder en het relativiteitsvereiste

Interessanter dan het voorgaande is het verweer van de raad dat de andere saunabedrijven geen 

beroep op schending van art. 3.1.6, lid 2, Bro zouden kunnen doen. Deze norm zou, zo stelt de raad, 

niet strekken ter bescherming van de belangen van de andere saunabedrijven, zodat het in art. 8:69a 

bepaalde (het zogenaamde relativiteitsvereiste) aan de vernietiging van het plan in de weg zou staan.

De Afdeling oordeelt als volgt. Voor zover art. 3.1.6, tweede lid, van het Bro in rechte wordt ingeroepen 

door een concurrent die kwalificeert als belanghebbende bij het besluit, omdat zijn onderneming 

werkzaam is in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied, komt de Afdeling alleen dan aan een 

inhoudelijke beoordeling van een beroep op de ladder toe indien de concurrent feiten en 

omstandigheden naar voren brengt die het oordeel rechtvaardigen dat de voorziene ontwikkeling tot een 

uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening relevante leegstand zal leiden. Alleen in dat geval 

staat de in art. 8:69a van de Awb neergelegde relativiteitseis niet aan een inhoudelijke beoordeling van 

de gestelde strijd met art. 3.1.6, tweede lid, Bro, in de weg. In het kader van die beoordeling kan aan de 

orde komen of het bestreden besluit zodanige leegstandseffecten tot gevolg heeft dat dit tot een uit 

oogpunt van goede ruimtelijke ordening onaanvaardbare situatie zal leiden.

Het feit dat de met het plan mogelijk gemaakte ontwikkeling kan leiden tot een verminderde vraag en 

daardoor tot daling van omzet en inkomsten van de andere saunabedrijven is op zichzelf onvoldoende 

voor het oordeel dat het plan tot een uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening relevante leegstand 

zal leiden. Dat is niet anders in het geval de omzetdaling leidt tot beëindiging van de bedrijfsactiviteiten 

door de andere saunabedrijven en daardoor tot leegstand van de bij hen in gebruik zijnde 

bedrijfsgebouwen.

Aan een inhoudelijke toets van het beroep van de saunabedrijven op schending van art. 3.1.6, tweede 

lid, Bro, komt de Afdeling niet toe. De andere saunabedrijven zouden namelijk geen feiten of 

omstandigheden gesteld hebben die het oordeel rechtvaardigen dat de voorziene ontwikkeling tot een uit 

oogpunt van goede ruimtelijke ordening relevante leegstand zou kunnen leiden.

Slot

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de Afdeling met deze uitspraak de deur voor de (niet immer 

populaire) concurrent die zich, ter bescherming van zijn eigen markt en verzorgingsgebied, wil beroepen 

op schending van art. 3.1.6, lid 2, Bro, nagenoeg geheel gesloten heeft. Een eenvoudige opgave immers 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=16415&summary_only=&q=200606317%2F1


is het niet om aannemelijk te maken dat de geplande ontwikkeling tot relevante leegstand zal leiden, die 

uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onaanvaardbaar is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Nauta.

Relativiteit: bewoner naastgelegen perceel monument niet feitelijk geraakt bij wijziging 

monument

In een uitspraak van 13 mei 2015 (201406600/1/A1) gaat de Afdeling in op het relativiteitsvereiste met 

betrekking tot monumenten: het beschermingsbereik van artikel 2.1, lid 1, sub f van de Wabo strekt tot 

bescherming van de monumentale waarden van als monument aangewezen panden. Het feitelijke 

belang waarin de appellant in kwestie - de bewoner van het naastgelegen pand - dreigt te worden 

geraakt, is zijn woon- en leefklimaat. Hij vreest voor geluidsoverlast. Dit is echter geen belang dat valt 

onder het beschermingsbereik van artikel 2.15 van de Wabo, noch is sprake van een belang dat is 

verweven met de algemene belangen die artikel 2.15 van de Wabo beoogt te beschermen. Het gaat in 

casu om (inpandige) wijzigingen die geen invloed hebben op het woon- en leefklimaat van appellant.

In deze uitspraak ging het om een beschermd monument in het centrum van Maastricht, waar exploitant 

Mac Body & Mind een yoga/pilates studio in wil openen. In de studio kunnen lessen voor body en mind 

worden gegeven. Het project is in strijd met de ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan op 

het perceel rustende bestemming.

Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte artikel 8:69a Awb heeft toegepast bij zijn beroepsgrond 

inhoudende dat een omgevingsvergunning is vereist als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en 

onder f, van de Wabo. Tevergeefs. De Afdeling licht dit als volgt toe.

Artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo strekt bij het wijzigen van een beschermd 

monument tot bescherming van de monumentale waarden van als beschermd monument aangewezen 

panden. Dit vloeit voort uit artikel 2.15 van de Wabo, waarin is bepaald dat de omgevingsvergunning 

slechts kan worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Het 

feitelijke belang waarin appellant dreigt te worden geraakt, is zijn woon- en leefklimaat. Hij vreest 

geluidsoverlast ten gevolge van de activiteiten van het Mac Body & Mind Centre. De Afdeling overweegt 

dat dit geen belang is dat valt onder het beschermingsbereik van artikel 2.15 van de Wabo. Evenmin 

betreft dit een belang dat verweven is met de algemene belangen die artikel 2.15 van de Wabo beoogt 

te beschermen, nu het (inpandige) wijzigingen in de vorm van plaatsing van een glazen wand met 

deuren in het monumentale pand betreffen, die geen invloed hebben op het woon- en leefklimaat van 

appellant. De rechtbank heeft derhalve terecht overwogen dat het relativiteitsvereiste in de weg staat 

aan vernietiging van het besluit. Het beroep wordt ongegrond verklaard.  

Onder de vigeur van artikel 1.9 van de Crisis- en herstelwet is het relativiteitsvereiste in relatie tot 

monumenten al eerder aan de orde geweest. De Afdeling verwijst in deze uitspraak ook naar haar 

uitspraak van 18 juli 2012 (nr. 201113488/1/A2). In die zaak ging het om een monumentenvergunning 

zoals in artikel 11, lid 2, Monumentenwet voorgeschreven was tot 1 oktober 2010. In voornoemde 

uitspraak oordeelt de Afdeling dat de normen uit de Monumentenwet strekken tot bescherming van de 

monumentale waarden van als beschermd monument aangewezen panden, en niet tot het commerciële 

belang bij de aantrekkelijkheid van het vastgoed dat appellant verhuurt. Deze beroepsgrond kon aldus 

niet leiden tot vernietiging van de vergunning, zodat het beroep ongegrond verklaard werd.

Het beschermingsbereik van artikel 2.15 Wabo wordt niet anders getoetst dan onder vigeur van de 

Monumentenwet 1988: de normen strekken niet tot bescherming van de belangen van appellant, maar 

tot bescherming van het monument als zodanig. Dit is overigens niet nieuw. In een uitspraak van 20 

augustus 2014 (nr. 201308200/1/A1) oordeelde Afdeling dat in de geschiedenis van de totstandkoming 

van de Wabo het uitgangspunt is opgenomen dat het beschermingsniveau van op grond van de 

Monumentenwet 1988 beschermde monumenten gehandhaafd blijft en zo mogelijk wordt versterkt. 

Gelet op deze totstandkomingsgeschiedenis alsmede de vrijwel gelijkluidende redactie van de 
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wetsartikelen, zag de Afdeling in die uitspraak aanleiding om de onder de Monumentenwet 1988 tot 

stand gekomen jurisprudentie voort te zetten onder de Wabo.

Kortom, de jurisprudentie zoals die tot stand is gekomen onder de Monumentenwet 1988 blijft ook 

relevant onder de Wabo. Artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo en artikel 2.15 van de 

Wabo strekken tot bescherming van de monumentale waarden van als beschermd monument 

aangewezen panden. Dit kan (ook) voor de bewoner van een naast een monumentaal pand gelegen 

perceel meebrengen dat de naar voren gebrachte beroepsgronden niet kunnen leiden tot vernietiging 

van het bestreden besluit, ingeval het feitelijke belang waarin hij geraakt wordt, zijn woon- en leefklimaat 

is en er evenmin sprake is van een belang dat verweven is met de algemene belangen die artikel 2.15 

van de Wabo beoogt te beschermen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Wouters.

Proactieve aanwijzing korte tijd na vaststelling bestemmingsplan

In art. 4.2 lid 1 Wro is de mogelijkheid voor GS opgenomen om een proactieve aanwijzing te geven. GS 

kan met dit instrument de gemeenteraad verplichten een bestemmingsplan met een bepaalde inhoud 

vast te stellen.

In ABRvS 27 mei 2015 (nr. 201405782/1/R1) is de vraag aan de orde of GS korte tijd na vaststelling van 

een bestemmingsplan een proactieve aanwijzing kan geven, indien in de bestemmingsplanprocedure 

geen gebruik is gemaakt van de haar ter beschikking staande wettelijke instrumenten, zoals de reactieve 

aanwijzing en het instellen van beroep.

Wat was het geval? In een bestemmingsplan dat is vastgesteld op 1 oktober 2013 is voor een bepaald 

perceel de bestemming ”Wonen” opgenomen. GS heeft een proactieve aanwijzing gegeven waarin 

wordt opgedragen de bestemming ”Wonen” te wijzigen in een recreatieve bestemming. Volgens GS is 

de woonbestemming in strijd met artikel 2.12.4 van de Omgevingsverordening Overijssel 2009.

De reden dat destijds in de bestemmingsplanprocedure geen zienswijze door GS is ingediend is erin 

gelegen dat dit zou ingaan tegen een in een convenant met de gemeente opgenomen afspraken. Gelet 

op het convenant vertrouwde GS er op dat de raad in afwijking van het ontwerp-bestemmingsplan, het 

voorstel van het college van b&w om aan het perceel een recreatieve bestemming toe te kennen, zou 

overnemen. De raad heeft het voorstel van het college van b&w evenwel niet overgenomen. Vervolgens 

kon geen reactieve aanwijzing meer worden ingediend, omdat geen zienswijze was ingediend.

Appellant betoogt dat hij na de vaststelling van het bestemmingsplan in 2013 erop mocht vertrouwen dat 

zijn perceel een woonbestemming zou behouden. In dit kader ziet de Afdeling zich voor de vraag gesteld

of het college korte tijd na vaststelling van dat bestemmingsplan een proactieve aanwijzing kon geven.

Volgens de Afdeling is dat mogelijk. De Afdeling overweegt hiertoe dat indien de provinciale belangen 

dat noodzakelijk maken, artikel 3.8, lid 6, Wro noch het systeem van de Wro zich verzet tegen het geven 

van een proactieve aanwijzing indien GS in de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan geen 

gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het geven van een reactieve aanwijzing of het instellen 

van beroep. Voor de vraag of in redelijkheid gebruik kon worden gemaakt van het geven van een 

proactieve aanwijzing acht de Afdeling onder meer van belang dat de eigenaar van de woning, de 

woning nooit heeft gebruikt voor permanente bewoning, ook niet na het van kracht worden van het 

bestemmingsplan. Verder wordt ten aanzien van het betoog dat de raad met de vaststelling van het 

bestemmingsplan verwachtingen zou hebben gewekt overwogen, dat het inherent is aan het instrument 

van de proactieve aanwijzing dat aan de vaststelling van een bestemmingsplan te ontlenen 

verwachtingen niet worden gerespecteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Scheltens-Fokke.
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Onverbindend aanwijzingsbesluit categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen 

bedenkingen is vereist

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

verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Dat de vrijheid van de gemeenteraad hierbij niet onbegrensd is bleek al uit ABRvS 27 augustus 2014 (nr. 

201310261/1/A1; zie ook onze nieuwsbrief van oktober 2014). De Afdeling oordeelde in die uitspraak dat 

een besluit van de gemeenteraad waarin wordt bepaald dat een verklaring van geen bedenkingen bij de 

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

onverbindend is.

In ABRvS 27 mei 2015 (nr. 201404980/1/A1) is eveneens een aanwijzing van categorieën van gevallen 

aan de orde, die naar het oordeel van de Afdeling onverbindend is.

De gemeenteraad heeft de aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen 

bedenkingen is vereist, op de volgende wijze vorm gegeven:

Bij besluit van 20 januari 2011 heeft de raad van de gemeente Den Haag het volgende besloten:

I. Een verklaring van geen bedenking te vereisen voor die ruimtelijke relevante ontwikkelingen van 

enige omvang waarover niet eerder door de gemeenteraad een inhoudelijk standpunt is 

ingenomen, danwel politiek gevoelige ontwikkelingen;

II. Voor alle andere categorieën van gevallen geen verklaring van geen bedenkingen te vereisen.

De Afdeling oordeelt eerst in algemene zin - onder verwijzing naar de eerder genoemde uitspraak van 

27 augustus 2014 - dat artikel 6.5, derde lid, van het Bor geen vereisten voor de aanwijzing bevat en 

evenmin een beperking inhoudt voor de categorieën die opgenomen kunnen worden in de aanwijzing. 

Dat betekent volgens de Afdeling evenwel niet dat die categorieën ook op een zodanige wijze mogen 

worden geformuleerd dat aan de aanwijzing geen of nauwelijks nog onderscheidende betekenis valt toe 

te kennen.

Vervolgens wordt de in geding zijnde aanwijzing door de Afdeling beoordeeld. De Afdeling is van 

oordeel dat de in het aanwijzingsbesluit (onder I) vermelde criteria "ruimtelijke relevante ontwikkelingen 

van enige omvang" en "politiek gevoelige ontwikkelingen", dermate ruim en algemeen zijn, dat gelet op 

de reikwijdte daarvan het college in wezen de vrije hand is gelaten om de gemeenteraad al dan niet een 

verklaring van geen bedenkingen te vragen. Ook de onderlinge verhouding tussen deze criteria is 

volgens de Afdeling onduidelijk. Verder bevestigt de door het college gegeven toelichting dat de 

gemeenteraad het geheel aan hem heeft overgelaten te bepalen wat de genoemde criteria inhouden.

Gelet op het voorgaande is het door de gemeenteraad krachtens artikel 6.5, derde lid, van het Bor, 

genomen aanwijzingsbesluit, wegens strijd met de rechtszekerheid, onverbindend. Dat betekent dat voor 

het in geding zijnde project een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in het eerste lid van dat 

artikel is vereist. Nu deze niet is verleend, was het college niet bevoegd om met toepassing van artikel 

2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo een omgevingsvergunning te verlenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Scheltens-Fokke.

Internetconsultatie wijziging Woningwet n.a.v. eerdere uitspraak Afdeling over woonboten

In onze nieuwsbrief van juli 2014 hebben wij u geattendeerd op een uitspraak van de Afdeling waarin de 

Afdeling een woonboot als bouwwerk in de zin van de Wabo heeft aangemerkt (ABRvS 16 april 2014, nr. 

201306684/1/A1).

Gelet op de overwegingen van de Afdeling in deze uitspraak moeten veel bestaande woonboten als 

bouwwerk worden aangemerkt. Consequentie hiervan is dat voor deze woonboten op grond van de 

Wabo een omgevingsvergunning is vereist. Deze zal in de meeste gevallen niet zijn verleend en veelal 
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ook niet kunnen worden verleend. Op grond van de Woningwet is voorts het Bouwbesluit 2012 van 

toepassing op bouwwerken. Aan de op grond hiervan geldende eisen zal een woonboot veelal niet 

kunnen voldoen.

De minister heeft zich deze problematiek gerealiseerd en naar aanleiding van de uitspraak van 16 april 

2014 aangekondigd dat zal worden bezien op welke wijze wet- en regelgeving naar aanleiding van deze 

uitspraak zou moeten worden aangepast.

Inmiddels is er een wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet. Voor dit wetsvoorstel is op 12 mei een 

internetconsultatie van start gegaan, waarbij een ieder tot en met 10 juni 2015 de gelegenheid heeft 

gekregen om op het wetsvoorstel te reageren. (zie: 

http://www.internetconsultatie.nl/woningwet_definitie_bouwwerk). De voorgestelde wijziging wordt tevens 

ter consultatie voorgelegd aan VNG, IPO, Unie van Waterschappen en de Landelijke 

Woonbotenorganisatie LWO.

In het voorstel wordt een definitie voor het begrip "bouwwerk” in de Woningwet geïntroduceerd. Deze 

definitie luidt als volgt: "constructie van enige omvang, die op de plaats van bestemming direct of indirect 

met de grond verbonden is en bedoeld is om langer dan drie maanden ter plaatste te functioneren". 

Deze definitie wordt tevens opgenomen in de Wabo en Wro.

Woonboten (en andere drijvende constructies) die voldoen aan deze begripsomschrijving moeten 

worden aangemerkt als bouwwerk in de zin van de Woningwet. Dit betekent dat de voorschriften van de 

Woningwet, de Wabo en de Wro van toepassing zijn.

Het voorstel maakt hierbij onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande 

woonboten en andere drijvende objecten is overgangsrecht opgenomen, in die zin dat hiervoor - kort 

gezegd - van rechtswege een omgevingsvergunning wordt verstrekt.

Voor nieuwe situaties moet ingevolge het voorstel een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ook 

moeten deze bouwwerken worden opgenomen in het bestemmingsplan en moet worden voldaan aan de 

in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen aan bouwwerken. In het Bouwbesluit zullen waar nodig 

specifieke voorschriften worden opgenomen, dan wel voorschriften niet van toepassing worden 

verklaard. Er wordt hiertoe een wijzing van het Bouwbesluit 2012 voorbereid.

Zoals gezegd heeft er recent een internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel 

plaatsgevonden. Afgewacht zal moeten worden hoe het wetsvoorstel definitief zal komen te luiden. We 

houden u op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Scheltens-Fokke.

Uitputtende regeling Bouwbesluit 2012: geen ruimte voor nadere regeling in bestemmingsplan

In een uitspraak van 22 april 2015 (nr. 201409401/1/R6) was een uitwerkingsplan voor de realisatie van 

26 nieuwe woningen aan de orde. Appellanten voeren (tevergeefs) verschillende beroepsgronden aan 

tegen het plan, waaronder op het gebied van parkeren, flora en fauna en ongeoorloofde staatssteun. 

Een opvallende beroepsgrond betreft het betoog dat het plan ten onrechte niet verplicht tot het 

aansluiten van de nieuwe woningen op de bestaande warmtepompinstallatie. Hierdoor worden zij 

financieel benadeeld.

De warmtepompinstallatie zou door het geringe aantal aangesloten woningen niet optimaal werken en 

de gebruikskosten per woning zouden erg hoog zijn. Het uitwerkingsplan zou op dit punt in strijd zijn met 

het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.

De Afdeling overweegt dat de door appellanten gewenste planregeling strekt tot de plicht om de nieuwe 

woningen energiezuinig te ontwikkelen door aansluiting op de bestaande warmtepompinstallatie. In 

afdeling 5.1 van het Bouwbesluit 2012 zijn echter regels neergelegd over energiezuinigheid, die bij de 
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bouw van woningen in acht moeten worden genomen. Deze regeling heeft een uitputtend karakter, 

zodat er geen ruimte bestaat in het bestemmingsplan op dit punt een nadere regeling te treffen.

Deze overweging is overigens niet nieuw. In bijvoorbeeld een uitspraak van 10 augustus 2011 (nr. 

200907207/1/R1) waarnaar in deze uitspraak wordt verwezen, oordeelde de Afdeling al dat in het 

Bouwbesluit 2003 regels zijn neergelegd over energiezuinigheid en dat deze regeling een uitputtend 

karakter heeft, zodat er geen ruimte was om een nadere regeling te treffen in het betreffende 

bestemmingsplan.

Ook het betoog dat het uitwerkingsplan in strijd is met het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid, wat daar 

verder ook van zij, kan niet leiden tot het oordeel dat het college van burgemeester en wethouders niet 

terecht heeft afgezien van het opnemen van een verplichting in het plan tot aansluiting van de nieuwe 

woningen op de bestaande warmtepompinstallatie.

Met betrekking tot het betoog van appellanten dat zij financieel worden benadeeld doordat de nieuwe 

woningen niet op de warmtepompinstallatie worden aangesloten, overweegt de Afdeling aan het slot van 

rechtsoverweging 8.1 nog dat het plan zich niet verzet tegen het aansluiten van de nieuwe woningen op 

de warmtepompinstallatie. Het financiële nadeel dat zich vanwege het niet aansluiten op de 

warmtepompinstallatie voordoet, vloeit niet voort uit de vaststelling van het uitwerkingsplan, maar uit de 

omstandigheid dat de privaatrechtelijke overeenkomst tussen appellanten en de projectontwikkelaar niet 

zou worden nagekomen. Dit betreft een civiele kwestie tussen appellanten en de projectontwikkelaar die 

in deze procedure niet aan de orde kan komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Wouters.

Inwerkingtreding programmatische aanpak stikstof (PAS)

De programmatische aanpak stikstof (PAS) zal op 1 juli a.s. in werking treden.

De PAS is bedoeld om de vastgelopen vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 

weer op gang te brengen en tegelijkertijd kwetsbare natuur te beschermen. De PAS steunt op twee 

pijlers om de doelen van Natura 2000 zeker te stellen: daling van stikstofdepositie en ecologische 

herstelmaatregelen. Een deel van de daling mag worden gebruikt voor nieuwe economische activiteiten. 

De PAS is een totaalplan waarmee zowel ecologie als economie vooruit kunnen. De PAS verbindt 

maatregelen voor depositiereductie van stikstof en ecologisch herstel met het creëren van ruimte voor 

nieuwe economische activiteiten.

Vanaf 1 juli kunnen de eerste Natuurbeschermingswetvergunningen onder de PAS worden afgegeven. 

Bij het doen van een aanvraag doet de initiatiefnemer een beroep op de PAS. De PAS levert de 

onderbouwing dat de natuurdoelen van Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen. Dit maakt de - door 

de Natuurbeschermingswet vereiste - passende beoordeling veel eenvoudiger. De PAS kent een verbod 

op extern salderen, een nieuwe referentiesituatie voor vergunningaanvragen en grenswaarden. Voor 

aanvragen die zijn ingediend voor 1 juli 2015 geldt overgangsrecht.

De nieuwe website ‘PAS in uitvoering’ is inmiddels in de lucht (http://pas.bij12.nl/).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot de Buck.

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 
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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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