
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 76
e

nieuwsbrief van onze praktijkgroep 

Bestuursrecht (omgevingsrecht, milieurecht en vastgoedrecht). Met 

deze dititale nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van 

in het oog springende vraagstukken die wij in onze praktijk zijn 

tegengekomen. Wij hopen u informatie te verschaffen, die van pas 

kan komen bij uw dagelijkse werkzaamheden in uw organisatie. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsbrief, neemt u dan 

contact op met mr. Wouter van de Wetering (wouter.vandewetering@kienhuishoving.nl) of met 

mr. Joyce Scheltens-Fokke (joyce.scheltens@kienhuishoving.nl). Wilt u meer weten over onze 

praktijkgroep, dan verwijzen wij u naar onze internetsite: www.kienhuishoving.nl, zie onder 

'Diensten', 'Bestuursrecht'. Onder 'Bestuursrecht', 'Nieuwsbrieven' treft u ook onze eerder 

verschenen nieuwsbrieven aan.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Aankondiging Studiemiddag

- Studiemiddag ”Actualiteiten Omgevingsrecht en Gebiedsontwikkeling” 5 juni 2012

Algemeen bestuursrecht

-      Indienen nieuwe beroepsgronden in geval van deskundigenbericht; strijd met goede 

procesorde

Ruimtelijk bestuursrecht

-      Inwerkingtreding Bouwbesluit 2012 

-      Wetsvoorstel ”Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten” 

naar Eerste Kamer

-      Opfokken van elders gefokte paarden is geen agrarische bedrijfsuitoefening

-      Systematiek SVBP 2008

-      Ruime bestemming ‘Maatschappelijk’

-      Planschade wegens beperking bedrijfsactiviteiten

-      Herhaalde aanvraag planschade na niet-ontvankelijk verklaring

Natuurbeschermingsrecht

-      Reikwijdte art. 19 kd Nbw en ontbreken passende beoordeling/MER

-      Mitigerende maatregel: staken agrarisch bedrijf ten behoeve van uitbreiding ander bedrijf

-      Ontheffing Flora- en Faunawet; mitigerende en compenserende maatregelen
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STUDIEMIDDAG
ACTUALITEITEN OMGEVINGSRECHT EN 

GEBIEDSONTWIKKELING

Dinsdag 5 juni 2012 vanaf 11.30 uur, Grolsch Veste te Enschede

  

Op dinsdag 5 juni 2012 organiseert de praktijkgroep Bestuursrecht van KienhuisHoving haar 

jaarlijkse studiemiddag, waarin een aantal actuele onderwerpen op het gebied van het 

omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling en het algemeen bestuursrecht aan de orde zal komen. 

De middag bestaat uit een plenair deel en een tweetal workshoprondes. 

Tijdens het plenaire deel zal dr. Co van Zundert een algemene inleiding geven met als thema 

”Opmaat naar een Omgevingswet”. 

In deze algemene inleiding zal worden ingegaan op de stand van zaken van de codificatie van het 

omgevingsrecht in de beoogde Omgevingswet c.q. Raamwet omgevingsrecht. 

Deze nieuwe wet zal volgens de minster van Infrastructuur en Milieu met prioriteit het volgende regelen 

(brief minister van 28 juni 2011, TK 2010-2011, 31 953, nr. 40):

-      Het versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede fysieke domein (advies commissie-

Elverding);

-      De integratie van plannen en toetsingskaders;

-      Het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte;

-      Het doelmatig uitvoeren van onderzoek.

Zolang er geen concreet (voor)ontwerp van de Omgevingswet beschikbaar is, moet de opzet en inhoud 

daarvan worden afgeleid uit de parlementaire informatie en - wat specifieke onderdelen of aspecten betreft 

- uit de vakliteratuur. 

In de inleidende voordracht zal door middel van actuele beschikbare informatie een beeld worden 

geschetst van wat ons met dit wetgevingsproject staat te wachten.

Na de lunch wordt u de mogelijkheid geboden om twee workshops bij te wonen, waarin 

verschillende onderwerpen meer diepgaand zullen worden behandeld. Om de workshops een 

interactief karakter te geven, stellen wij u in de gelegenheid voorafgaand aan de studiemiddag 

schriftelijk vragen te stellen aan de sprekers. Deze vragen zullen bij de workshops aan de orde 

worden gesteld. 

Programma

11.30 uur - 12.00 uur   Ontvangst met koffie/registratie

12.00 uur - 12.10 uur    Welkomstwoord en toelichting programma door mr. Wouter van de 

Wetering

12.10 uur - 13.00 uur     “Opmaat naar een Omgevingswet” door dr. Co van Zundert

13.00 uur - 13.45 uur     Lunch

13.45 uur - 15.00 uur     Workshops, blok 1

15.00 uur - 15.30 uur     Pauze

15.30 uur - 16.45 uur     Workshops, blok 2

16.45 uur - 17.00 uur     Slotwoord door mr. Wouter van de Wetering en aansluitend een borrel



Locatie

De studiemiddag zal plaatsvinden in de Grolsch Veste aan het Colosseum 65 te Enschede 

(A35, afslag Enschede-West, borden stadion volgen).  

Workshops

U heeft de keuze uit de volgende workshops:

1. Actualiteiten Wro en Crisis- en herstelwet - mr. drs. Ingrid Nauta en mr. Marie-Anna 

Bullens

Het omgevingsrecht is voortdurend in beweging. In de workshop Actualiteiten Wro en Crisis- en 

herstelwet (Chw) wordt u bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen die zich op het 

terrein van de Wro en de Chw hebben voorgedaan. De focus ligt in deze workshop met name 

bij het bestemmingsplan. Wij zullen aandacht besteden aan onderwerpen zoals:

- de rol van de provincie bij bestemmingsplannen (reactieve aanwijzingen en 

inpassingsplannen);

- het waarborgen van (ruimtelijk relevante) maatregelen in bestemmingsplannen;

- versnelling van de procedure; (het projectuitvoeringsbesluit uit de Chw of toch maar de 

coördinatieregeling uit de Wro);

- de reikwijdte van art. 1.1 Chw (wanneer is sprake van een bijlage I-plan en wanneer niet);

- flexibiliteitsinstrumenten.

Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen wordt de meest recente wetgeving en 

jurisprudentie betrokken, zodat u na afloop op de hoogte bent van de belangrijkste 

ontwikkelingen op dit terrein. 

2. Actualiteiten Wabo - mr. Susan Schaap en mr. ing. Peter de Haan

In deze workshop zal worden ingegaan op actuele rechtspraak die betrekking heeft op de 

Wabo. Tevens zullen aankomende wijzigingen van de Wabo (die worden meegenomen in het 

wetsvoorstel “Wijzigingen van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen 

en aanvullingen)” worden besproken. Daarnaast zullen knelpunten die spelen in de praktijk met 

u worden gedeeld. 

3. Actualiteiten planschade en nadeelcompensatie - mr. Herbert Hams en dr. Co van 

Zundert

In deze workshop zal een drietal actualiteiten aan de orde komen.

1.    De invloed van de nieuwe planschaderegeling in de Wro begint effecten te geven op de 

praktijk van het planschaderecht. Het gaat daarbij om het onderscheid tussen primaire en 

secundaire schadeoorzaken als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid onder a en b, de 

verjaringstermijn, schadebeperkend handelen, voordeelverrekening, deskundigenkosten en 

het forfaitair normaal maatschappelijk risico. 

2.    Binnen afzienbare tijd zal deze regeling in de Wro weer (grotendeels?) worden vervangen 

door de in de Awb te incorporeren Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij 

onrechtmatige besluiten (Kamerstukken 32 621). Een korte impressie van (het ontwerp van) 

deze nieuwe wet.

3.    Uit de uitspraken over planschade en nadeelcompensatie van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State en van verschillende rechtbanken gedurende 

de afgelopen jaren worden enkele jurisprudentietrends geanalyseerd. Daarbij is een 

onderverdeling gemaakt in uitspraken betreffende (1) procedurele aspecten, (2) de 



planvergelijking, (3) planschadefactoren, (4) de taxatie van planschade en (5) de 

toerekening ervan. 

4. Actualiteiten Grondexploitatie - mr. Manfred Fokkema

Het afgelopen jaar is een stroom aan uitspraken over afd. 6.4 Grondexploitatie Wro 

verschenen. Bijna wekelijks spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

zich uit over de grenzen rond exploitatieplannen en anterieure overeenkomsten. 

Allerlei aspecten zoals het belanghebbende-begrip, faseringsregels, particulier 

opdrachtgeverschap en bovenwijkse voorzieningen komen daarbij aan de orde. 

Het zicht houden op de hoofdlijnen van deze jurisprudentie is beslist niet eenvoudig. 

Tijdens de workshop Actualiteiten Grondexploitatie zal de meest recente jurisprudentie in 

gerubriceerde vorm worden besproken en vervolgens worden afgezet tegen de praktijk van 

alledag.

5. Actualiteiten onteigening en waarderingsmethodieken - mr. Wouter van de Wetering en 

mr. Gerrien van Leeuwen

In deze workshop zal de actuele stand van de rechtspraak van de Kroon en de civiele 

rechtspraak op het gebied van het onteigeningsrecht worden besproken.

De focus zal daarbij met name liggen op de actuele ontwikkelingen op het gebied van het 

onteigeningsprocesrecht en de schadeloosstelling. In het bijzonder zal aandacht worden 

besteed aan het in de jurisprudentie gehanteerde begrip ‘inbrengwaarde’ in het licht van de 

rechtsbeginselen van de Onteigeningswet. Tevens zullen de in dit kader gehanteerde 

verschillende waarderingsmethoden de revue passeren.

6. Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht - mr. Susan Schaap en mr. Joyce Scheltens-

Fokke

In deze workshop zal worden ingegaan op actuele rechtspraak over de Flora- en Faunawet en 

de Natuurbeschermingswet 1998, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan de 

stikstofproblematiek. Hierbij zullen recente en aankomende wijzigingen van de Nbwet 1998 met 

u worden doorgenomen. Daarnaast wordt ingegaan op de inhoud en actuele stand van zaken 

met betrekking tot de nieuwe Wet natuur.

7. Handhaving van bestuursrecht - mr. Elise Fikkert en mr. Bert Hardenberg

Bestuursrechtelijke handhaving blijft in ontwikkeling. In deze workshop praten wij u graag bij 

over de actuele stand van zaken in de handhavingsrechtspraak. Wij zullen de deelnemers aan 

deze workshop vooraf in de gelegenheid stellen om hun (praktijk)vragen aan ons voor te 

leggen. Deze vragen zullen de leidraad voor onze workshop zijn. 

De belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak ten aanzien van de last onder bestuursdwang 

en de last onder dwangsom, maar ook de toepassing van preventieve instrumenten, zoals de 

Bibob-toets, zullen wij uiteraard bespreken. Dat geldt evenzeer voor de invordering van 

verbeurde dwangsommen en de kosten van bestuursdwang. 

8. Het bestuursprocesrecht anno 2012 - mr. Elise Fikkert en mr. Bert Hardenberg

In deze workshop zal worden ingegaan op de actuele ontwikkelingen in het 

bestuursprocesrecht. Daarbij wordt in de eerste plaats stilgestaan bij de nieuwe wijze waarop 

de rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep tegen 

besluiten behandelen (de ”nieuwe zaaksbehandeling”). Verder zal niet onopgemerkt gebleven 



zijn dat de behandeling van zaken tegenwoordig steeds meer is gericht op finale 

geschilbeslechting. Wij zullen de risico’s en kansen die dit met zich meebrengt bespreken. 

Daarbij zal onder meer worden ingegaan op de bestuurlijke lus, het passeren van gebreken en 

het zelf in de zaak voorzien. Wij zullen bovendien bijzondere aandacht besteden aan de 

rechtspraak die inmiddels is ontstaan als gevolg van de aangepaste procesregels in de Crisis-

en herstelwet (met name de relativiteitseis). 

Tot slot zullen wij een doorkijkje geven naar de toekomstige wijzigingen in het 

bestuursprocesrecht. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de stand van zaken van de in 

procedure zijnde wijzigingen in het bestuursprocesrecht (wetsvoorstel “aanpassing 

bestuursprocesrecht”). Wij staan bovendien stil bij de voorgestelde regeling ten aanzien van het 

griffierecht in het bestuursrecht (wetsvoorstel “Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de 

Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van 

griffierechten”).

Inschrijving

Inschrijving kan plaatsvinden tot en met 25 mei 2012 bij voorkeur door gebruikmaking van het 

digitale aanmeldingsformulier. U kunt daarop tevens uw voorkeur voor het bijwonen van twee 

workshops vermelden. Bij de indeling wordt met uw voorkeur rekening gehouden. Uw 

aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. 

De kosten van deze studiemiddag bedragen € 150,-- (excl. BTW) per persoon, inclusief lunch 

en documentatie. Begin mei 2012 ontvangt u daartoe per post een factuur alsmede een 

bevestiging van uw aanmelding.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDINGSFORMULIER

Naam                        :            ……………………………………………………………m/v

Bedrijfsnaam             :            ……………………………………………………………..….

Afdeling/Dienst          :            ……………………………………………………………..….

Postbus/Adres           :            ……………………………………………………………..….

Postcode/Plaats        :            ……………………………………………………………..….

Telefoon                   :            ……………………………………………………………..….

E-mailadres     !      :             .…………………………………………………………………

zal op 5 juni 2012 deelnemen aan de studiemiddag Actualiteiten Omgevingsrecht en 

Gebiedsontwikkeling in de Grolsch Veste aan het Colosseum 65 te Enschede. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende workshops:

1........................................................................................................................ 

2........................................................................................................................ 

3*……………………………………….....................................................................

* Wij vragen u uw keuze voor een derde workshop te vermelden voor het geval een workshop 

vol zit. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3405116C6F0362136A0E6D1E74761E610A03157A6660767E6F1B097007777F0F0B0D016F6A2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3476656C137562111D0E671A70001E610D0E127A1C68040E6F6F0D00740F0E760A050C1A6E2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://kienhuis-hoving.web04.bitwise.nl/bitmailer/modules/subscriptions/subscription_form.asp?refcode=BM_xIdr9FB1&plan_rg=%7bEA3804FB-3700-4C9F-B814-25C1AA809816%7d&lid_rg=%7bA1B36BB2-6AAA-4862-8F80-FBAAB0ADD27F%7d


Om de workshops een interactief karakter te geven stellen wij u hierbij in de gelegenheid, een 

specifiek onderwerp te vermelden dan wel een vraag te stellen die u tijdens de workshop(s) van 

uw keuze graag behandeld zou zien. Op een later moment zult u hiertoe overigens nogmaals in 

de gelegenheid worden gesteld.

Workshop 1........................................................................................................................... 

Workshop 2........................................................................................................................... 

Workshop 3........................................................................................................................... 

Onderstaande gegevens uitsluitend invullen bij afwijkend factuuradres

Factuur zenden aan: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Uw aanmeldingsformulier kunt u tot en met 25 mei 2012 ook per post of per fax sturen 

aan:

KienhuisHoving N.V.

t.a.v. Linda Tieke

Postbus 109

7500 AC ENSCHEDE

Tel.: 053 - 48 04 227

Fax: 053 - 48 04 296

E-mail: studiemiddag@kienhuishoving.nl

Heeft u nog vragen over het programma van deze studiemiddag, dan kunt u contact opnemen 

met mevrouw mr. Joyce Scheltens (tel: 053-480 4227); joyce.scheltens@kienhuishoving.nl). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:studiemiddag@kienhuishoving.nl
mailto:joyce.scheltens@kienhuishoving.nl


ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Indienen nieuwe beroepsgronden in geval van deskundigenbericht; strijd met goede 

procesorde

Een belangrijke uitspraak voor de rechtspraktijk is AbRS 29 februari 2012 (nr. 

201010089/1/T1/A4). In deze zaak deed zich de situatie voor dat een nieuwe beroepsgrond 

was aangevoerd, nadat een deskundigenbericht door de StAB was uitgebracht.

De Afdeling overweegt eerst in algemene zin dat behalve in gevallen waarin in de wet anders is 

bepaald, na afloop van de voor het indienen van beroepsgronden gestelde termijn alsnog 

nieuwe gronden kunnen worden ingediend. Hierbij geldt dat deze mogelijkheid wordt begrensd 

door de goede procesorde. Voor het antwoord op de vraag of de goede procesorde in geding is, 

zijn in het algemeen bepalend een afweging van de proceseconomie, de reden waarom de 

beroepsgrond pas in een laat stadium is aangevoerd, de mogelijkheid voor andere partijen om 

adequaat op die beroepsgrond te reageren en de processuele belangen van partijen over en 

weer.

In dit geval was de nieuwe beroepsgrond pas na het uitbrengen van het deskundigenbericht 

ingediend, zodat de deskundige in zijn deskundigenbericht hierop niet heeft kunnen ingaan. 

Verder is niet aannemelijk geworden dat deze beroepsgrond niet eerder had kunnen worden 

ingediend. Dit brengt de Afdeling tot het oordeel dat een afweging van de proceseconomie en 

de processuele belangen over en weer meebrengt dat het indienen van deze nieuwe 

beroepsgrond in strijd is met de goede procesorde.

Vervolgens voegt zij daar een belangrijke overweging aan toe. Aangegeven wordt dat voortaan 

het indienen van nieuwe beroepsgronden later dan drie weken nadat de Afdeling de StAB heeft 

verzocht een deskundigenbericht uit te brengen, in strijd met de goede procesorde zal worden 

geacht. 

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Inwerkingtreding Bouwbesluit 2012 

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden (Stb. 2012, 125). Het Bouwbesluit 

2012 bevat voorschriften over het (ver)bouwen en slopen van bouwwerken, over de staat en het 

gebruik van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen en over de veiligheid tijdens het 

bouwen en slopen. Deze voorschriften waren tot de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 

opgenomen in het Bouwbesluit 2003 en de daarmee samenhangende ministeriële regeling, het 

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), paragraaf 2 van het Besluit 

aanvullende regels veiligheid wegtunnels en de gemeentelijke bouwverordeningen. Ook zijn in 

het nieuwe Bouwbesluit Europese voorschriften en aan de Tweede Kamer gedane 

toezeggingen meegenomen. Doel van het samenvoegen van de voorschriften in één nieuw 

Bouwbesluit is de samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te 

verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren.

Hoewel de integratie van de voorschriften in het Bouwbesluit 2012 in beginsel beleidsneutraal 

is, is sprake van een aanzienlijk aantal verschillen ten opzichte van de voorschriften uit het 

Bouwbesluit 2003 (zie de toelichting bij het Bouwbesluit, Stb. 2011, 416, p. 130). Het gaat het 

bestek van deze nieuwsbrief te buiten om op deze wijzigingen in te gaan. Voor een overzicht zij 

gewezen op de toelichting op het Bouwbesluit 2012 waarin per onderwerp wordt ingegaan op 

de belangrijkste verschillen met het Bouwbesluit 2003 (Stb. 2011, 416, p. 139-153). Overigens 
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zijn nog enkele wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 doorgevoerd in een wijzigingsbesluit van 22 

december 2011 (Stb. 2011, 676). Met dit wijzigingsbesluit worden enkele onbedoelde effecten 

en inhoudelijke inconsistenties als gevolg van de vereenvoudiging van de 

brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 weggenomen. Verder bevat dit besluit 

een aantal wijzigingen op het gebied van het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en enkele 

kleine correcties en vereenvoudigingen. Dit wijzigingsbesluit is tegelijk met het Bouwbesluit 

2012 in werking getreden.

Een aantal voorschriften is vooralsnog van inwerkingtreding uitgezonderd, het betreft:
- Afdeling 2.16 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw;
- Afdeling 5.2 Milieu, nieuwbouw;
- Afdeling 6.12 Veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw;
- Artikel 5.2 Energieprestatiecoëfficiënt.

In het bijzonder wijzen wij ten slotte op het algemeen en bijzonder overgangsrecht als bedoeld 

in artikel 9.1 respectievelijk 9.2 Bouwbesluit 2012. Zo is in artikel 9.1 lid 1 Bouwbesluit 2012 

onder meer bepaald dat op een aanvraag om een vergunning voor het bouwen, ingediend voor 

het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld 

tegen een beslissing over een dergelijke aanvraag, de voorschriften van het Bouwbesluit 2003, 

van toepassing blijven, zoals deze luidden op het tijdstip waarop de aanvraag werd ingediend. 

Dit geldt dus zowel voor de (aanvraag van een) bouwvergunning als voor een 

omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo.

Wetsvoorstel ”Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige 

besluiten” naar Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft op 27 maart 2012 ingestemd met het wetsvoorstel tot opneming in de 

Algemene wet bestuursrecht van een algemene wettelijke regeling voor nadeelcompensatie en 

schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Kamerstukken I, 2011-2012, 32 621, A). 

Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe titel 4.5 met een universele schaderegeling, waarvan 

de kernbepaling in het eerste lid van artikel 4:126 luidt:

Indien een bestuursorgaan in de rechtmatige uitoefening van zijn publiekrechtelijke 

bevoegdheid of taak schade veroorzaakt die uitgaat boven het normale maatschappelijk 

risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, kent 

het bestuursorgaan de benadeelde desgevraagd een vergoeding toe.

De nieuwe regeling gaat een 19-tal bestaande bestuursrechtelijke schaderegelingen vervangen, 

waaronder de planschaderegeling in de Wro en de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en 

Waterstaat. In het kader van de aanpassingswet zal nog moeten worden beslist of enkele 

specifieke bepalingen in de huidige Wro, zoals de limitatieve opsomming van schadeoorzaken, 

blijven bestaan.

In de nieuwe wettelijke regeling staat een verjaringstermijn van vijf jaar, de mogelijkheid van 

een drempelheffing van € 500,- en een bijkomende vergoedingsplicht van kosten van 

schadebeperking bij toekenning van een schadevergoeding, van rechtsbijstandskosten en van 

wettelijke rente. Ook de inschakeling van een adviescommissie is geregeld. 

Tegen schadebesluiten staat bezwaar en beroep open. De aanvankelijke beperking van de 

toegang tot de bestuursrechter door de in het ontwerp in artikel 8.2a als voorwaarde gestelde 

processuele connexiteit, is bij amendement (Kamerstukken II, 2011-2012, 32 621, nr. 11) 

alsnog uit de wet gehaald. De Kamer achtte een laagdrempelige toegang tot de bestuursrechter 

ter zake van schade door de ‘publiekrechtelijke uitoefening van een bevoegdheid of taak’ van 
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belang, ook als de schade voortvloeit uit feitelijke handelingen, beleidsregels en algemeen 

verbindende voorschriften. 

Het is niet zeker of de nieuwe wettelijke nadeelcompensatieregeling op korte termijn zal worden 

ingevoerd. De aanpassingswet moet nog worden ingediend en dus lijkt een inwerkingtreding 

vóór 1 januari 2013 niet in de lijn der verwachtingen te liggen. 

Opfokken van elders gefokte paarden is geen agrarische bedrijfsuitoefening

Bezwaren van omwonenden tegen een (van rechtswege) verleende bouwvergunning voor het 

bouwen van een paardenstal en een rijhal voor paarden, hebben in hoger beroep geleid tot de 

uitspraak van de Afdeling van 11 april 2012 (nr. 201109306/1/A1). Aan de orde is de vraag of 

ter plaatse sprake is van het uitoefenen van een agrarisch bedrijf, nu op het desbetreffende 

perceel elders gefokte paarden worden opgefokt en afgericht. 

Onder een agrarisch bedrijf wordt ingevolge de planvoorschriften verstaan: ”een bedrijf dat is 

gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het 

houden van dieren.”

De Afdeling is van oordeel dat het opfokken van elders gefokte paarden niet kan worden 

aangemerkt als het uitoefenen van een agrarisch bedrijf, omdat in dat geval geen sprake is van 

het voortbrengen van agrarische producten (zie ook: AbRS 28 december 2011, nr. 

201012078/1/R1). Het bouwplan was om die reden in strijd met het bestemmingsplan en 

derhalve was geen vergunning van rechtswege ontstaan.

Het is voorstelbaar dat gemeenten een consequentie als deze niet hebben bedoeld met hun 

bestemmingsregeling voor een stoeterij of een paardenhouderij. Met het oog op de 

beginselplicht tot handhaving verdient het alsdan aanbeveling de formulering van de planregels 

in heroverweging te nemen.

Voor de volledigheid zij nog vermeld dat voor zover een bedrijfsmatige paardenhouderij is 

gericht op het (laten) berijden van paarden (manège) blijkens vaste jurisprudentie evenmin 

sprake is van een agrarische activiteit; het betreft hier een recreatieve activiteit. 

Systematiek SVBP 2008

Sinds 1 januari 2010 moeten bestemmingsplannen worden ingericht volgens de standaarden uit 

de Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2008 (hierna: SVBP 2008). Deze verplichting 

vloeit voort uit artikel 1.2.6 Bro en de daarop gebaseerde Regeling standaarden ruimtelijke 

ordening (hierna: Regeling). In onze vorige nieuwsbrief (nr. 75) hebben wij geschreven over de 

wijze waarop de Afdeling omgaat met de SVBP 2008 bij de toetsing van bestemmingsplannen. 

In de toen besproken uitspraak van 25 januari 2012 (nr. 201102037) was sprake van een 

inpassingsplan, waarin de functieaanduiding “Agrarisch loonbedrijf” aan de hoofdbestemming 

“Agrarisch” was gekoppeld, terwijl volgens de SVBP 2008 de functieaanduiding “Agrarisch 

loonbedrijf” bij de hoofdbestemming “Bedrijf” hoort. Dit was voor de Afdeling aanleiding om het 

inpassingplan voor dat onderdeel te vernietigen. De Afdeling overwoog dat de bestemming 

“Agrarisch” en de functieaanduiding “Agrarisch loonbedrijf” in strijd met artikel 2 van de 

Regeling en artikel 1.2.6. Bro waren vastgesteld. Voor een uitgebreidere toelichting op deze 

uitspraak en de SVBP 2008 zij verwezen naar onze vorige nieuwsbrief.

In een uitspraak van de Afdeling van 11 april 2012 (nr. 201107337/6/R1) komt wederom de 

vraag aan de orde of een bestemmingsplan volgens de systematiek van de SVBP 2008 is 
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vastgesteld. In dit geval gaat het niet om een functieaanduiding, maar om een 

gebiedsaanduiding. In het bestemmingsplan hebben de bestemmingen “Natuur” en “Water” de 

gebiedsaanduiding “recreatiegebied” toegekend gekregen. Door appellanten is aangevoerd dat 

de gebiedsaanduiding “recreatiegebied” zich niet verdraagt met deze bestemmingen, omdat de 

bestemming “Natuur” alleen extensieve dagrecreatie toestaat terwijl de aanduiding 

“recreatiegebied” intensieve recreatie mogelijk maakt. De Afdeling is van oordeel dat deze 

gebiedsaanduiding niet in strijd is met de SVBP 2008. Hiertoe overweegt de Afdeling dat de 

SVBP 2008 expliciet bepaalt dat met een gebiedsaanduiding een bestemming van bijzondere 

regels kan worden voorzien, hetzij ter beperking van de gebruiksmogelijkheden, hetzij ter 

verruiming daarvan en aan een gebiedsaanduiding specifieke bouw- of gebruiksregels kunnen 

worden gekoppeld. 

De SVBP 2008 wordt overigens vervangen door de SVBP 2012. Op de website van Geonovum 

wordt vermeld dat vanaf 1 juli 2012 deze nieuwe standaarden mogen worden toegepast en dat 

toepassing vanaf 1 juli 2013 verplicht is. Voor meer informatie zij verwezen naar de website van 

Geonovum: http://www.geonovum.nl/dossiers/rostandaarden/destandaarden.

Ruime bestemming ‘Maatschappelijk’

Anders dan in de laatste decennia van de vorige eeuw, waarin bestemmingen dikwijls zo veel 

mogelijk overeenkomstig het bestaande gebruik en dus vrij concreet werden geformuleerd, lijkt 

thans veelal te worden gekozen voor een ruimere materiële bestemmingsinhoud. Een ruime 

materiële bestemmingsinhoud voorkomt toepassingsproblemen en de noodzaak tot tussentijdse 

aanpassing. 

Dat een ruimere bestemmingsregeling bezwaren van omwonenden kan uitlokken blijkt uit een 

uitspraak van de Afdeling van 4 april 2012 (nr. 201012283/1/R2), over een bestemmingsplan 

van de gemeente Arnhem. In het vorige bestemmingsplan was het klooster van de Orde der 

Ongeschoeide Carmelitessen van Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel, gewoon bestemd als 

‘klooster’. In het nieuwe bestemmingsplan is deze bestemming conform de SVBP 2008 (zie 

over de SVBP 2008 de voorgaande bijdrage) bestemd voor (de hoofdbestemmingsgroep) 

‘Maatschappelijk’, waaronder volgens de planregels bebouwing en gebruik zijn toegestaan ten 

behoeve van onderwijs, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, welzijn, religie, openbare 

dienstverlening, zorginstellingen, therapeutische functies, voorzieningen ten behoeve van 

verkeer, groen- en speelvoorzieningen en straatmeubilair, dienstwoningen en daaraan 

ondergeschikte horeca. 

In beroep wordt weliswaar begrip getoond voor de bezwaren van de omwonenden tegen deze 

ruime bestemming van het klooster, maar het beroep wordt toch afgewezen omdat volgens de 

Afdeling niet aannemelijk is gemaakt dat de genoemde vormen van gebruik ter plaatse niet 

passend zouden zijn, noch dat de toegekende bestemming zal leiden tot een onaanvaardbare 

aantasting van het woon- en leefklimaat van de omwonenden. Daarbij is van belang dat in de 

eveneens toegekende dubbelbestemming ‘Waarde-Landschap’ ten aanzien van de 

vergunningplicht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden is bepaald, dat deze 

slechts toelaatbaar zijn indien de landschappelijke waarden en kwaliteiten niet onevenredig 

worden of kunnen worden verkleind. 

Dezelfde bestemming ‘Maatschappelijk’ riep eveneens bezwaren op van de eigenaren van een 

villa, die in 1994 van de Staat was gekocht als woon- en werkpand. Mede omdat ter zitting was 

verklaard dat tegen bewoning geen bezwaren bestaan, had het naar het oordeel van de 

Afdeling op de weg van de gemeenteraad gelegen om bij de vaststelling van het 
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bestemmingsplan de belangen van appellanten mee te wegen bij het verkrijgen van een 

woonbestemming. Van enige belangenafweging is in het besluit niet gebleken en het ontbreken 

van een deugdelijke motivering van de bestemming leidde dan ook tot vernietiging. 

Deze uitspraak leert dat een ruime invulling van de hoofdbestemming ‘Maatschappelijk’ bij 

omwonenden weerstanden kan oproepen. De toe te laten functies zullen dan ook goed moeten 

worden afgewogen en gemotiveerd.

Planschade wegens beperking bedrijfsactiviteiten

Bij planschade gaat het meestal om eigenaren van woningen die vinden dat hun woongenot 

wordt aangetast door nieuwe ontwikkelingen in de omgeving, de zogenoemde indirecte 

planschade. Deze term is geïntroduceerd door de Commissie Samkalden, die in 1983 

adviseerde over knelpunten in de planschadepraktijk. Bij directe schade gaat het om een 

planologisch nadeel als gevolg van de bestemmingsregeling op het eigen perceel. Het 

onderscheid is thans van belang voor de toepassing van het forfaitair normaal maatschappelijk 

risico als bedoeld in artikel 6.2 Wro, dat namelijk niet geldt voor directe planschade.

Dat directe schade niet alleen kan voortvloeien uit bouwbeperkingen, maar ook uit 

gebruiksbeperkingen, is de afgelopen jaren meermaals in de jurisprudentie bevestigd. Nu voor 

bedrijventerreinen in menig gemeente nieuwe bestemmingsplannen in voorbereiding zijn, 

waarbij milieuzonering wordt ingevoerd dan wel anderszins beperking van 

gebruiksmogelijkheden, is het nuttig kennis te nemen van een uitspraak van de Afdeling van 11 

april 2012 (nr. 201010569/1/A2). Deze uitspraak ziet op een verzoek om vergoeding 

van planschade ingevolge het voormalige artikel 49 WRO, vanwege de bepaling in een 

bestemmingsplan waarin de bedrijfsfuncties ”autoherstelinrichtingen” en ”handel in 

personenauto’s en andere automobielen” zijn aangeduid als evident strijdig gebruik en de 

meeste autogerelateerde bedrijfsfuncties zijn vervallen. Onder het voorgaande 

bestemmingsplan was gebruik van het desbetreffende perceel ten behoeve van garage- en 

automobielbedrijf toegestaan. Appellant stelt zich op het standpunt dat door de verminderde 

gebruiksmogelijkheden het perceel in waarde is gedaald en de huuropbrengsten lager zijn.

Voorbijgaand aan de vraag of en in hoeverre een dergelijk verbod zich verdraagt met de 

Dienstenrichtlijn en met artikel 49 VWEU, waartoe van belang is of het motief van het verbod te 

maken heeft met een economische ordening dan wel met een interventie in 

concurrentiebelangen, is het goed te weten dat alleen ruimtelijke motieven ten grondslag 

mogen worden gelegd aan gebruiksbeperkingen. 

Het college heeft het verzoek om planschade afgewezen. Hieraan is ten grondslag gelegd 

(onder verwijzing naar een nader advies van de SAOZ) dat er blijkens de Staat van Inrichtingen 

nog 109 andere vormen van bedrijfsuitoefening waren toegelaten en er thans voldoende 

potentiële kopers en huurders overblijven die een reguliere koop- of huurprijs willen betalen, 

zodat het wegvallen van autogerelateerde bedrijfsfuncties geen relevant effect op de waarde 

van het perceel heeft.

De Afdeling is, op basis van een ingewonnen advies van de StAB, van oordeel dat deze 

kwantitatieve benadering niet volstaat en dat de schadevraag ook kwalitatief had moeten 

worden beoordeeld. Indien de vervallen gebruiksmogelijkheden de meest relevante zijn, 

waaraan een onroerende zaak zijn hoogste waarde ontleent, kan de planologische wijziging van 

invloed zijn op het ontstaan van planschade. Het afwijzende schadebesluit wordt vernietigd en 
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de Afdeling voorziet zelf in de zaak door een planschadevergoeding van € 50.000,-- toe te 

kennen.

Herhaalde aanvraag planschade na niet-ontvankelijk verklaring

In onze nieuwsbrief van juni 2011 (nr. 71) is gewezen op een uitspraak van de rechtbank ’s 

Hertogenbosch van 11 mei 2011 (LJN: BQ4629). In deze uitspraak heeft de rechtbank 

geoordeeld dat een herhaalde aanvraag om tegemoetkoming in planschade, nadat een eerdere 

aanvraag niet-ontvankelijk was verklaard wegens het niet tijdig betalen van het in artikel 6.4 

Wro vastgestelde recht van € 300,--, niet kan worden afgewezen op basis van artikel 4:6, lid 2 

Awb (vereenvoudigde afwijzing van een aanvraag die reeds eerder geheel of gedeeltelijk is 

afgewezen).

De Afdeling heeft in haar uitspraak van 14 maart 2012 (nr. 201106937/1/A2) de uitspraak van 

de rechtbank bevestigd. Ook de kern van de uitspraak van de Afdeling is hierin gelegen dat bij 

een niet-ontvankelijk verklaring van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade wegens 

het niet betalen van het drempelbedrag, geen inhoudelijke beoordeling van de aanvraag heeft 

plaatsgevonden. Een dergelijk besluit is geen geheel of gedeeltelijk afwijzend besluit in de zin 

van artikel 4:6, lid 1 Awb. De Afdeling oordeelt voorts dat, anders dan het college meent, artikel 

6.4, lid 2 Wro ten opzichte van artikel 4:5 Awb zelfstandige betekenis heeft. Conclusie is dat het 

college de tweede aanvraag ten onrechte met toepassing van artikel 4:6, lid 2 Awb heeft 

afgewezen.

NATUURBESCHERMINGSRECHT

Reikwijdte art. 19 kd Nbw en ontbreken passende beoordeling/MER

In de uitspraak van de voorzitter van de AbRS van 16 april 2012 (nr. 201201394/2/R2) komt de 

voorzitter tot het oordeel dat ten tijde van het vaststellen van een bestemmingsplan, waarin de 

nieuwvestiging van een melkrundveebedrijf is voorzien, onvoldoende onderzoek is verricht naar 

de gevolgen van het plan voor de nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Er is namelijk 

uitsluitend verwezen naar de toets die in het kader van de Natuurbeschermingswetvergunning 

is uitgevoerd. In dat kader kon toepassing worden gegeven aan art. 19 kd 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw). Aangezien besluiten tot het vaststellen van een plan als 

bedoeld in artikel 19j van de Nbw niet zijn genoemd in art. 19 kd Nbw, ziet de voorzitter geen 

aanknopingspunten dat de regeling ook van toepassing moet worden geacht op besluiten als 

bedoeld in art. 19j van de Nbw. Dit oordeel ligt overigens in lijn met eerdere rechtspraak van de 

Afdeling (zie bijvoorbeeld AbRS 20 januari 2011 (nr. 201010477/2/R1). Opmerking hierover 

verdient nog wel dat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse 

andere wetten (TK 2011-2012, 33 135, nr. 2), art. 19kd Nbw zodanig wordt gewijzigd dat deze 

ook van toepassing is op plannen.

Alhoewel in deze zaak dus geen passende beoordeling is verricht heeft de raad in een brief (na 

vaststelling van het plan) aangegeven in te stemmen met een aanvullende motivering van het 

plan bestaande uit een passende beoordeling. Hierop constateert de voorzitter dat deze 

aanvullende motivering wellicht aanleiding kan geven om in de hoofdzaak met toepassing van 

artikel 8:72, lid 3 Awb de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten. In dat 

verband wijst de voorzitter vervolgens echter op het bepaalde in art. 7.2a van de Wet 

milieubeheer, op grond waarvan ten onrechte geen milieueffectrapportage is uitgevoerd. In 

zoverre heeft de raad, naar het oordeel van de voorzitter, nog niet voldaan aan de op hem 

rustende onderzoeksplicht en ziet de voorzitter geen aanleiding om het verzoek af te wijzen. 

Opmerkelijk is dat de voorzitter vervolgens overweegt dat in de bodemprocedure onderzoek zal 
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moeten worden gedaan naar het standpunt van de raad dat de elementen van de milieu-

effectrapportage besloten liggen in de plantoelichting en dat daarmee is voldaan aan de 

onderzoeksplicht. Zulks voert naar het oordeel van de voorzitter te ver om dit in het kader van 

een voorlopige voorziening te onderzoeken. De voorzitter lijkt deze mogelijkheid dus op 

voorhand niet uit te sluiten.

Mitigerende maatregel: staken agrarisch bedrijf ten behoeve van uitbreiding ander bedrijf

De Afdeling heeft onder meer in haar uitspraak van 16 maart 2011 (nr. 200909282/1/R2) 

overwogen dat indien tussen de beëindiging van een bedrijf door intrekking van een 

milieuvergunning en de verlening van een Nbw-vergunning een directe samenhang bestaat, de 

intrekking van een milieuvergunning kan worden aangemerkt als mitigerende maatregel die bij 

de passende beoordeling op grond van art. 19f van de Nbw kan worden betrokken. In de zaak 

van de voorzitter van de AbRS van 30 maart 2012 (nr. 201113345/2/R3) wordt de samenhang 

tussen sloop van een veehouderij en de uitbreiding van een bestaande veehouderij bestreden.

De Afdeling overweegt ten aanzien hiervan dat ten behoeve van het plan een 

milieueffectrapport (MER) is opgesteld. In het MER staat dat de initiatiefnemer van het plan op 

twee adressen een veehouderij heeft (A en B). Perceel B ligt in de nabijheid van de bebouwde 

kom. Vanwege de uitbreiding van de bebouwde kom komt de continuïteit van de veehouderij in 

het gedrang. De initiatiefnemer is daarom met het gemeentebestuur overeengekomen dat het 

bedrijf wordt verplaatst naar perceel A. Hiertoe heeft de gemeente perceel B aangekocht en is 

het bestreden bestemmingsplan opgesteld. Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunning voor 

perceel A is ingetrokken.

Naar het voorlopige oordeel van de voorzitter bestaat een zodanige directe samenhang tussen 

de nu mogelijk gemaakte uitbreiding en de beëindiging van het bedrijf, dat de raad de 

beëindiging heeft mogen aanmerken als mitigerende maatregel. 

Ontheffing Flora- en Faunawet; mitigerende en compenserende maatregelen

In de vorige nieuwsbrief (nr. 75) is gewezen op een tweetal uitspraken van de Afdeling van 15 

februari 2012 (nrs. 201104545/1/T1/A3 en 201104809/1/T1/A3). In deze uitspraken lijkt de 

Afdeling beperkingen te stellen aan de mogelijkheid om tot de conclusie te komen dat geen 

ontheffing nodig is op grond van het gewijzigde beoordelingsbeleid van het Ministerie van 

(destijds) LNV. In de uitspraak van de Afdeling van 21 maart 2012 (nr. 201108112/1/T1/A3) 

wordt deze nieuwe lijn voortgezet. De Afdeling verwijst naar voornoemde uitspraken van 15 

februari en herhaalt dat uit de formulering van de verboden, neergelegd in artikel 10 en 11 van 

de Ffw voortvloeit dat slechts maatregelen die zien op het voorkómen dat de in artikelen 10 en 

11 van de Ffw opgenomen verboden worden overtreden, kunnen worden betrokken bij de 

beoordeling of één van de in die artikelen opgenomen verboden wordt overtreden.

Ook hier komt de Afdeling tot het oordeel dat het weghalen van jaarrond beschermde nesten en 

het vervolgens creëren van nieuw leefgebied dat geschikt is voor de buizerd en de sperwer, 

geen maatregelen zijn die gericht zijn op het voorkomen van de hierboven genoemde verboden. 

Een ontheffing had dus verleend moeten worden.

Ditzelfde geldt voor het dempen van de watergangen waarin de bittervoorn en de kleine 

modderkruiper hun vaste rust- en verblijfplaatsen hebben. Dat voorafgaand aan de 

werkzaamheden alternatief leefgebied wordt aangelegd dat in kwaliteit en in kwantiteit 

overeenkomt met het huidige leefgebied, doet naar het oordeel van de Afdeling niet af aan de 
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verstoring. Het dempen van watergangen en het creëren van nieuw leefgebied zijn geen 

maatregelen die erop gericht zijn om overtreding van art. 11 Ffw te voorkomen.

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 Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht, 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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