
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 77
e

nieuwsbrief van onze praktijkgroep 

Bestuursrecht (omgevingsrecht, milieurecht en vastgoedrecht). Met 

deze digitale 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. 

Hebt 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 mr. 

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

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

‘Diensten’, ‘Bestuursrecht’. Onder ‘Bestuursrecht’, ‘Nieuwsbrief’ treft u ook onze eerder 

verschenen nieuwsbrieven aan. 

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Algemeen bestuursrecht

-       Relativiteit en concurrentiebelangen

-       Besluitbegrip; Regeling geluidwerende voorzieningen 1997

Handhaving

-       Invorderingsbesluiten en (aantoonbaar) bewijs

Ruimtelijk bestuursrecht

-       Wetsvoorstel permanent maken Crisis- en herstelwet niet controversieel verklaard

-       Procedure binnenplanse ontheffing/afwijking voor en na inwerkingtreding Wabo

-       Omgevingsvergunning van rechtswege

-       Ontheffingsregeling in provinciale verordening niet onverbindend

-       Procedure bij weigering ontheffing provinciale verordening

-       Normaal maatschappelijk risico bij planschade. Wat is normaal?

Overheidsaansprakelijkheid

-       Schadeaansprakelijkheid bij overschrijding beslistermijn

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Relativiteit en concurrentiebelangen

In deze nieuwsbrief is al veelvuldig aandacht besteed aan het relativiteitsvereiste van artikel 1.9 

van de Crisis- en herstelwet (zie bv. onze nieuwsbrieven van: december 2011, nr. 74 en oktober 

2011, nr. 73). De rechtspraak hierover blijft zich verder ontwikkelen. Op 23 mei 2012 heeft de 

Afdeling een uitspraak gedaan over een variant die zich nog niet eerder voordeed (AbRS 23 

mei 2012, nr. 201106139/1/R2). Het ging in deze zaak om het beroep van (onder meer) de 
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eigenaar van een winkelcentrum tegen een bestemmingsplan dat een ontwikkeling toeliet die 

voorziet in detailhandel, dienstverlening, horeca en woningbouw. 

De Afdeling herhaalt in deze zaak de overweging dat “uit de memorie van toelichting op het 

wetsvoorstel van de Chw (…) kan worden afgeleid dat de wetgever met artikel 1.9 de eis heeft 

willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en de daadwerkelijke 

(of: achterliggende) reden om een besluit in rechte aan te vechten en dat de bestuursrechter 

een besluit niet mag vernietigen wegens schending van een rechtsregel die niet strekt tot 

bescherming van een belang waarin de eisende partij feitelijk dreigt te worden geschaad” (vgl. 

AbRS 19 januari 2011, nr. 201006426/1/R2).

De Afdeling stelt vervolgens vast dat de appellant eigenaar is van een winkelcentrum en 

gevrijwaard wens te blijven van concurrerende winkelcentra in haar verzorgingsgebied. 

Appellant brengt diverse beroepsgronden in de procedure naar voren. De Afdeling oordeelt dat 

de beroepsgronden die zien op de woningdifferentiatie en het gestelde gebrekkige onderzoek 

naar geluid en luchtkwaliteit in verband met het bepaalde in artikel 1.9 van de Crisis- en 

herstelwet niet kunnen slagen. De normen waarop de eigenaar zich beroept strekken kennelijk 

niet tot bescherming van haar concurrentiebelangen. 

De uitkomst had - voor wat betreft de geluid- en de luchtkwaliteitsnormen - wellicht anders 

kunnen zijn indien de eigenaar zich zou hebben kunnen beroepen op een aantasting van een 

goed leefklimaat ter plaatse van haar winkelcentrum. Uit de uitspraak blijkt echter dat niet is 

gebleken dat de eigenaar op dat punt in de procedure bij de Afdeling bescherming zocht. Het is 

om die reden dat de Afdeling onder toepassing van artikel 1.9 Chw voorbij is gegaan aan de 

stellingen van de eigenaar van het winkelcentrum. 

Deze uitspraak roept de vraag op in hoeverre concurrenten nog met kans op succes kunnen 

procederen tegen bestemmingsplannen die voorzien in een concurrerende ontwikkeling. Indien 

deze ontwikkeling niet leidt tot aantasting van de ‘leefomgeving’ van het eigen onroerend goed 

en/of de eigen onderneming, lijkt slechts een beroep op aantasting van de concurrentiepositie 

inhoudelijk tot een vernietiging te kunnen leiden. Inmiddels is wel bekend dat de kansen 

daarvoor in procedures over bestemmingsplannen wel zeer beperkt zijn. Immers, het gaat er in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening niet om of concurrentieverhoudingen veranderen, 

maar om de vraag of voor de inwoners van een bepaald gebied een voldoende 

voorzieningenniveau in stand blijft (vgl. AbRS 10 juni 2009, nr. 200808122/1/R3).

Op dit moment ligt het Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) bij de Eerste 

Kamer. Indien dit wetsvoorstel verheven wordt tot wet - de verwachte datum van 

inwerkingtreding is nog steeds 1 januari 2013 - wordt het relativiteitsvereiste in het gehele 

bestuursrecht ingevoerd, dus ook buiten situaties die vallen onder de Crisis- en herstelwet. 

Daartoe wordt een nieuw artikel 8:69a in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen. Het is 

een redelijke verwachting dat de invoering van dit artikel de mogelijkheden voor concurrenten 

om jegens elkaar te ageren in bestuursrechtelijke procedures sterk zal beperken.

Besluitbegrip; Regeling geluidwerende voorzieningen 1997

In de praktijk rijst nog wel eens de vraag of een bepaalde mededeling van een bestuursorgaan 

al dan niet een besluit is in de zin van artikel 1:3 Awb. Zo ook in de uitspraak van de Afdeling 

van 13 juni 2012 (nr. 201106145/1/A2). Aan de orde was een verzoek om geluidwerende 

voorzieningen aan een woning aan te brengen op grond van de Regeling geluidwerende 

voorzieningen 1997 (hierna: RGV 1997).
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In de RGV 1997 zijn voor de luchthaven Schiphol geluidscontouren opgenomen. Woningen die 

binnen de geluidscontouren liggen, komen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking voor 

het op kosten van het Rijk aanbrengen van geluidwerende voorzieningen. 

De minister heeft verzoeker medegedeeld dat de woning is gelegen buiten de geluidscontouren 

uit de RGV 1997 en dat om die reden de woning niet in aanmerking komt voor het aanbrengen 

van geluidwerende voorzieningen. 

Vraag was of voornoemde mededeling al dan niet moet worden aangemerkt als besluit in de zin 

van artikel 1:3 Awb. 

Onder een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb wordt verstaan een schriftelijke beslissing van 

een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Naar het oordeel van de Afdeling is voor de beoordeling of de mededeling van de minister een 

besluit is in de zin van artikel 1:3 Awb, bepalend of de daarin opgenomen mededeling is gericht 

op rechtsgevolg. Dat in de brief is vermeld dat deze geen besluit is en dat daarvan ook in 

andere brieven van de minister is uitgegaan, is volgens de Afdeling niet doorslaggevend. 

Vervolgens wordt overwogen dat met de vaststelling van de geluidscontour in de RGV 1997 

wettelijk is bepaald dat woningen die zijn gelegen buiten die contour, zoals de woning van 

verzoeker, niet in aanmerking komen voor het laten aanbrengen van geluidwerende 

voorzieningen. De bevoegdheid van de minister om een woning in aanmerking te brengen voor 

geluidwerende voorzieningen is beperkt tot woningen die zijn gelegen binnen de 

geluidscontour. Het verzoek om geluidwerende voorzieningen aan te brengen houdt derhalve 

een verzoek in om af te wijken van RGV 1997. Deze regeling biedt de minister daarvoor geen 

enkele bevoegdheid. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat de mededeling van de minister 

slechts een herhaling is van hetgeen uit een wettelijk voorschrift voortvloeit - namelijk dat de 

woning buiten de geluidscontour is gelegen - , waardoor de mededeling zelf niet is gericht op 

enig rechtsgevolg. Om die reden wordt de mededeling niet aangemerkt als besluit in de zin van 

artikel 1:3 Awb. 

HANDHAVING

Invorderingsbesluiten en (aantoonbaar) bewijs

Met de op 1 juli 2009 in werking getreden Vierde Tranche Awb is de invorderingsbeschikking in 

de Algemene wet bestuursrecht opgenomen. Een invorderingsbeschikking is een bijkomende 

beschikking, die - voordat tot inning kan worden overgegaan - genomen moet worden wanneer 

na het opleggen van een last onder dwangsom voor overtredingen die op of na 1 juli 2009 zijn 

gepleegd, een of meer dwangsommen zijn verbeurd, die niet vrijwillig zijn betaald. Tegen deze 

beschikking staat bezwaar en beroep open.

In artikel 5:39 Awb is geregeld dat het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen een last onder 

dwangsom mede betrekking heeft op de invorderingsbeschikking, voor zover deze beschikking 

wordt betwist. Dit betekent dat wanneer een invorderingsbeschikking wordt bestreden, de 

hiertegen gerichte gronden in de lopende procedure tegen de last worden meegenomen. Indien 

bijvoorbeeld beroep tegen de last onder dwangsom bij de rechtbank aanhangig is, zal de 

rechtbank ook een oordeel moeten geven over de betwiste invorderingsbeschikking. Indien in 

een dergelijk geval bezwaar wordt gemaakt bij het bestuursorgaan, zal het bestuursorgaan het 



bezwaarschrift ter behandeling als beroepschrift moeten doorzenden aan de rechtbank. Dit gaat 

gelet op de Afdelingsjurisprudentie nog wel eens fout (zie bijvoorbeeld: AbRS 3 augustus 2011, 

nr. 201012372/1/H3; AbRS 2 november 2011, nr. 201011356/1/H3).

Zo ook in de uitspraak van de Afdeling van 13 juni 2012 (nr. 201102842/1/A4), waarbij aan een 

raffinaderij een last onder dwangsom was opgelegd vanwege overtreding van een 

geurvoorschrift. De last zelf was onherroepelijk, bij de Afdeling werd geprocedeerd over 

verlenging van de begunstigingstermijn als onderdeel van de last. Hangende deze procedure bij 

de Afdeling zijn invorderingsbesluiten genomen waartegen door de raffinaderij bezwaar is 

gemaakt. Het bestuursorgaan heeft de bezwaarschriften niet ter behandeling als beroepschrift 

doorgestuurd naar de Afdeling, maar zelf beslist op de bezwaren. Hiermee is gehandeld in strijd 

met artikel 5:39 Awb. Vervolgens lost de Afdeling dit op door de beslissing op bezwaar te 

vernietigen en het bezwaarschrift te betrekken bij het (hoger) beroep tegen de last.

Voor de praktijk is voorts van belang hetgeen de Afdeling in deze uitspraak aangeeft over de 

eisen die aan een invorderingsbesluit worden gesteld. 

De last in voornoemde uitspraak had tot doel te voorkomen dat er op een afstand van 100 

meter geur van de inrichting werd waargenomen. Volgens het bestuursorgaan bleek uit 

onderzoek dat hieraan niet werd voldaan. Door appellanten wordt betoogd dat de 

geurwaarnemingen die aan de invorderingsbesluiten ten grondslag liggen niet objectief en niet 

controleerbaar zijn. 

De Afdeling overweegt in dit verband dat aan invorderingsbesluiten een deugdelijke en 

controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden ten grondslag moet liggen. 

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

van een dwangsom dient te worden gedaan door een terzake deskundige medewerker van het 

bevoegd gezag en dat bevindingen op schrift worden gesteld. Het geschrift dient in beginsel ten 

minste te bevatten de plaats, het tijdstip en de datum van de waarneming, een inzichtelijke 

beschrijving van de gehanteerde werkwijze en een inzichtelijke beschrijving van hetgeen is 

waargenomen. Dit geschrift dient verder te zijn voorzien van een ondertekening door de 

opsteller en een dagtekening.

De Afdeling komt in dit geval tot de conclusie dat de aan de invorderingsbesluiten ten grondslag 

gelegde verslagen niet voldoen aan de daaraan te stellen minimumeisen, waardoor ten 

onrechte is geconcludeerd dat de last niet is nageleefd en dwangsommen zijn verbeurd. Dit 

omdat uit de verslagen niet blijkt hoe de toezichthouder tot de conclusie komt dat de geur door 

de raffinaderij is veroorzaakt, verslagen niet zijn ondertekend en een verslag niet van 

dagtekening was voorzien. Andere verslagen bevatten geen inzicht in de werkwijze en evenmin 

was inzichtelijk hoe de toezichthouder tot een conclusie is gekomen. 

Kortom, bij betwisting van het invorderingsbesluit, zal het bestuursorgaan schriftelijk dienen aan 

te tonen dat de last is overschreden en lijkt de Afdeling dit volledig inhoudelijk te toetsen.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Wetsvoorstel permanent maken Crisis- en herstelwet niet controversieel verklaard

De Tweede Kamer heeft op 5 juni jl. besloten het wetsvoorstel "Wijziging van de Crisis- en 

herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en 

herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht” 
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(Kamerstukken II, 2011-2012, 33 135, nr. 2) niet controversieel te verklaren. Dit betekent dat de 

behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer gewoon doorgang kan vinden. Het 

wetsvoorstel zorgt ervoor dat de werkingsduur van de Chw wordt verlengd. Daarnaast bevat dit 

wetsvoorstel enkele verbeteringen (quick wins) van het omgevingsrecht. Voor een meer 

uitgebreide bespreking van dit wetsvoorstel verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van februari 

2012 (nr. 75).

Procedure binnenplanse ontheffing/afwijking voor en na inwerkingtreding Wabo

In AbRS 11 april 2012 (nr. 201012134/1/R1) is de vraag aan de orde hoe om te gaan met 

procedurevoorschriften in een bestemmingsplan die zien op de toepassing van een 

binnenplanse ontheffingsmogelijkheid, nu thans voor de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid de 

procedure van art. 3.9 Wabo geldt.

Aan de orde is een bestemmingsplan waarin op grond van artikel 3.6, lid 1, onder c, Wro (oud) 

een binnenplanse ontheffingsmogelijkheid is opgenomen. In de planvoorschriften is bepaald dat 

gedurende een termijn van twee weken schriftelijk zienswijzen kunnen worden ingediend tegen 

het ontwerpbesluit. Dit planvoorschrift is gebaseerd op artikel 3.6, lid 5, Wro (oud) waarin werd 

bepaald dat belanghebbenden in de gelegenheid moeten worden gesteld om zienswijzen 

omtrent een voorgenomen binnenplanse ontheffing naar voren te brengen. 

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn 

artikel 3.6 lid 1, onder c, en lid 5 Wro gewijzigd. Thans bepaalt artikel 3.6, lid 1, onder c, Wro dat 

bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bij het plan aan te geven regels. De 

procedure voor een omgevingsvergunning waarbij toepassing wordt gegeven aan een 

binnenplanse afwijkingsbevoegdheid is thans geregeld in artikel 3.9 Wabo. 

Vraag is nu welke procedure moet worden gevolgd: de procedure in het planvoorschrift (het 

bieden van gelegenheid voor het indienen van zienswijzen tegen een voorgenomen 

binnenplanse ontheffing met een termijn van twee weken) of die beschreven in titel 3.2 Wabo 

(de reguliere procedure, waarbij geen mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen naar voren 

te brengen). 

De Afdeling maakt hierbij onderscheid tussen aanvragen die zijn gedaan vòòr 1 oktober 2010 

en aanvragen die zijn gedaan na die datum.

Ten aanzien van aanvragen die zijn gedaan vòòr 1 oktober 2010 overweegt de Afdeling onder 

verwijzing naar artikel 1.2, lid 2, Invoeringswet Wabo, dat het recht zoals dat gold onmiddellijk 

voor de inwerkingtreding van de Wabo van toepassing blijft op de voorbereiding en vaststelling 

van een beschikking op een aanvraag om een binnenplanse ontheffing. Dit overgangsrecht 

brengt met zich dat de regeling in het bestemmingsplan nog steeds toepassing kan vinden voor 

de gevallen waarin vòòr 1 oktober 2010 een verzoek is gedaan om toepassing van een 

binnenplanse ontheffingsmogelijkheid. Bovendien is naar het oordeel van de Afdeling de termijn 

van twee weken voor het indienen van zienswijzen, mede gelet op de redelijke beslistermijn als 

bedoeld in artikel 4:13 Awb die in beginsel acht weken bedraagt, niet te kort.

Ten aanzien van aanvragen die zijn gedaan ná 1 oktober 2010, oordeelt de Afdeling dat daarop 

de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo van toepassing 

is. De Wabo, noch titel 4.1 Awb, voorziet in een regeling voor het indienen van zienswijzen 

zoals ten tijde van het nemen van het bestreden besluit was neergelegd in artikel 3.6, lid 5, 
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Wro. De Afdeling oordeelt dan ook dat in deze gevallen het bepaalde in de planvoorschriften 

ten aanzien van het indienen van zienswijzen buiten toepassing moet blijven.

Omgevingsvergunning van rechtswege

In artikel 3.9, lid 3, Wabo is paragraaf 4.1.3.3 Awb (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) - met uitzondering van een tweetal artikelen - van toepassing verklaard op de 

reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo. Dit betekent dat indien de reguliere 

voorbereidingsprocedure van toepassing is, bij niet tijdig beslissen door het bestuursorgaan een 

omgevingsvergunning van rechtswege ontstaat. Indien daarentegen de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure van toepassing is (artikel 3.10 Wabo) ontstaat geen vergunning van 

rechtswege bij niet tijdig beslissen (art. 3.10 lid 4 sub b Wabo).

De rechtbank Amsterdam heeft zich in haar uitspraak van 27 maart 2012 (LJN: BW5007)

uitgelaten over de vraag of al dan niet een omgevingsvergunning van rechtswege is ontstaan.

Wat was het geval? Eiser heeft een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

bedrijfswoning aangevraagd. Deze aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Niet in 

geschil is echter dat verweerder op grond van de planvoorschriften bevoegd was ontheffing te 

verlenen van de eis dat per bestemmingsvlak slechts één woning is toegestaan (”binnenplanse 

ontheffing”). 

Verweerder heeft medegedeeld dat de behandeling van de aanvraag plaats vindt op grond van 

de reguliere procedure (artikel 3.9 Wabo). Verweerder heeft de aanvraag vervolgens 

afgewezen. Niet in geschil is dat dit niet binnen de wettelijke termijn van de reguliere procedure 

is gebeurd.

Volgens eiser is een vergunning van rechtswege ontstaan nu verweerder niet binnen de termijn 

van de reguliere voorbereidingsprocedure heeft beslist. Verweerder stelt zich op het standpunt 

dat de gevraagde omgevingsvergunning niet van rechtswege kan zijn verleend, omdat eiser niet 

voldoet aan de voorwaarden van een binnenplanse ontheffing. Om die reden kan het bouwplan 

volgens verweerder alleen met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo 

worden verleend, hetgeen betekent dat op grond van artikel 3.10 Wabo de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van toepassing is. In dat geval kan geen vergunning van rechtswege 

ontstaan. 

De rechtbank overweegt dat het verweerder niet vrijstond om buiten de termijn voor het nemen 

van een beslissing binnen de reguliere voorbereidingsprocedure te beoordelen of al dan niet 

aan de voorwaarden voor de binnenplanse ontheffing werd voldaan. Het systeem van de Wabo, 

in samenhang met artikel 4.3.3.3 Awb (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) biedt geen 

ruimte om na afloop van de termijn van de reguliere voorbereidingsprocedure nog te 

beoordelen of de vergunning eigenlijk wel met toepassing van die procedure had kunnen 

worden verleend. De rechtbank betrekt hierbij verder dat gesteld noch gebleken is dat de 

aanvraag mede betrekking heeft op activiteiten die niet met een binnenplanse ontheffing 

konden worden vergund. 

Conclusie is dat de gevraagde omgevingsvergunning van rechtswege is verleend en dat 

verweerder onbevoegd was om daarna alsnog op de aanvraag te beslissen. De van 

rechtswege verleende beschikking dient alsnog bekend te worden gemaakt.
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Ontheffingsregeling in provinciale verordening niet onverbindend

De meeste provinciale verordeningen bevatten ontheffingsbevoegdheden, waarmee door GS 

ontheffing kan worden verleend van regels in de provinciale verordening. Het was de vraag of 

dergelijke ontheffingsregelingen wel verbindend zijn, aangezien hiervoor geen nadrukkelijke 

wettelijke grondslag in de Wro is opgenomen. In haar uitspraak van 6 juni 2012 (nr. 

201110671/1/R1) geeft de Afdeling hierover duidelijkheid. De in de provinciale verordening 

opgenomen ontheffingsregeling wordt niet onverbindend geacht (zie ook: AbRS 13 juni 2012, 

nr. 201108650/1/R1).

De Afdeling overweegt hiertoe dat de in artikel 4.1, lid 1, Wro opgenomen bevoegdheid om 

algemene regels te stellen, de bevoegdheid omvat in die algemene regels 

uitvoeringsbevoegdheden aan GS toe te kennen. De Afdeling ziet geen aanleiding voor het 

oordeel dat de bevoegdheid voor GS om in bepaalde gevallen ontheffing van een of meer 

regels te verlenen van deze mogelijkheid is uitgezonderd. De Afdeling vindt steun voor deze 

opvatting in de wetsgeschiedenis (Kamerstukken I 2005/2006, 28 916, nr. C, p. 15-16). Uit de 

bedoelde passage leidt zij af dat de wetgever rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat 

ontheffingsbevoegdheden in provinciale verordeningen zouden worden opgenomen.

Ook het betoog van appellanten dat uit artikel 10:32 Awb zou voortvloeien dat sprake moet zijn 

van een wettelijke grondslag gaat niet op. De in de provinciale verordening opgenomen 

ontheffingsbevoegdheid kan volgens de Afdeling niet worden aangemerkt als een vorm van 

toestemming als bedoeld in artikel 10:32 Awb of als een vorm van facultatieve goedkeuring.

Overigens ligt thans een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer (wijziging van de Wet ruimtelijke 

ordening en enige andere wetten, nr. 32 821) waarin wordt voorzien in een uitdrukkelijke 

grondslag voor de bevoegdheid ontheffing te verlenen van regels in provinciale verordeningen 

(artikel 4.1a). 

Gewezen zij hierbij op de formulering van dit artikel. Het voorgestelde artikel 4.1a Wro luidt 

namelijk als volgt (Kamerstukken I, 2011-2012, 32 821, nr. A): 

”Bij de verordening, bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, kan worden bepaald dat gedeputeerde 

staten op aanvraag van burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van 

krachtens dat lid vast te stellen regels, voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk 

ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in 

verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen. Aan de ontheffing kunnen 

voorschriften worden verbonden indien de betrokken provinciale belangen dat met het oog op 

een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken.” 

           

De zinsnede dat sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden is bij nota van wijziging aan 

het voorgestelde artikel 4.1a toegevoegd (Kamerstukken II, 2011-2012, 32 821, nr. 9). In de 

toelichting bij de nota van wijziging wordt hierover opgemerkt dat de ontheffingsbevoegdheid 

betrekking moet hebben op bijzondere gevallen waar GS bij het vaststellen van de algemene 

regels geen rekening mee heeft gehouden en waarbij een strikte toepassing van de regels leidt 

tot een onevenredige belemmering van de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid 

in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen. Benadrukt wordt dat het 

instrument ontheffing is bedoeld voor uitzonderlijke situaties die zich incidenteel zouden kunnen 

voordoen. De ontheffingsbevoegdheid strekt zich niet uit tot reguliere gevallen waarin de regels 

in de provinciale verordening de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid 

belemmeren. (Kamerstukken II, 2011-2012, 32 821, nr. 9, p. 2 ev).

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3476671B197312666A0E166C70021E617775107A1C13717F6F690875740F777B0A0D021F6D2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201110671/1/R1&verdict_id=SEeNlUsEvK4%3D
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3476671B197312666A0E166C70021E617775107A1C13717F6F690875740F777B0A0D021F6D2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201108650/1/R1&verdict_id=5u6H4sOQ%2Brw%3D
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3476671B197312666A0E166C70021E617775107A1C13717F6F690875740F777B0A0D021F6D2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20052006-28916-C.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3476671B197312666A0E166C70021E617775107A1C13717F6F690875740F777B0A0D021F6D2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20052006-28916-C.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3476671B197312666A0E166C70021E617775107A1C13717F6F690875740F777B0A0D021F6D2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32821-A.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3476671B197312666A0E166C70021E617775107A1C13717F6F690875740F777B0A0D021F6D2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32821-9.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3476671B197312666A0E166C70021E617775107A1C13717F6F690875740F777B0A0D021F6D2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32821-9.pdf


Procedure bij weigering ontheffing van de provinciale verordening

In haar uitspraak van 13 juni 2012 (201108650/1/R1) herhaalt de Afdeling dat 

ontheffingsregelingen in provinciale verordeningen verbindend zijn.

In deze uitspraak laat de Afdeling zich verder uit over de vraag op welke wijze 

rechtsbescherming open staat tegen besluiten waarbij door GS geweigerd wordt een ontheffing 

te verlenen van de provinciale verordening. Voor het antwoord op die vraag acht de Afdeling 

van belang dat het niet in de rede ligt dat een gemeenteraad, die geconfronteerd wordt met een 

weigering van een ontheffing door GS, alsnog een bestemmingsplan vaststelt dat voorziet in de 

door hem beoogde ontwikkeling. De weigering van de ontheffing immers zal ertoe leiden dat 

strijd met de provinciale verordening blijft bestaan. Anders dan tegen een besluit tot het 

verlenen van een ontheffing door GS, tegen welk besluit rechtsmiddelen kunnen worden 

aangewend bij het besluit waarop het betrekking heeft, bestaat daarom bij de weigering een 

ontheffing te verlenen behoefte aan het bieden van zelfstandige rechtsbescherming.

Omdat tussen een bestemmingsplan en de beslissing op een aanvraag om een ontheffing van 

de provinciale verordening te verlenen ten behoeve van een bestemmingsplan een nauwe 

samenhang bestaat, acht de Afdeling zich, met het oog op een doelmatige rechtsbescherming, 

bevoegd beroepen tegen dergelijke besluiten als rechter in eerste en enige aanleg in 

behandeling te nemen, indien die weigering betrekking heeft op een bestemmingsplan. Tenzij 

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is gevolgd, dient, alvorens beroep bij de 

Afdeling kan worden ingesteld, eerst bezwaar ingevolge artikel 7:1 van de Awb bij GS te 

worden gemaakt. 

Met de hiervoor besproken uitspraken van 6 en 13 juni heeft de Afdeling tenminste twee 

belangrijke stappen voorwaarts gezet: de discussie of de Wro een grondslag biedt voor het door 

GS verlenen van ontheffingen van de provinciale verordening is er mee beslecht. Bovendien 

heeft de Afdeling zich uitgesproken over de rechtsgang die gevolgd moet worden als GS 

weigeren een ontheffing van de provinciale verordening te verlenen.

Normaal maatschappelijk risico bij planschade. Wat is normaal?

De gevolgen van de uitspraak van de Afdeling van 29 februari 2012 (nr. 201104750/1/A2), 

inzake het normaal maatschappelijk risico bij planschade, beginnen zichtbaar te worden in de 

rechtspraak van de rechtbanken.

In de genoemde Afdelingsuitspraak werd de conclusie van de rechtbank Breda bevestigd dat 

een inbreiding met een enkele woning op een perceel waarop appellant uitzicht had, geacht 

moest worden tot diens normaal maatschappelijk risico te behoren. In de directe omgeving van 

de bouwlocatie was uitsluitend sprake van percelen met een woonbestemming. Het bouwplan 

voegde zich naar het oordeel van de rechtbank goed in het karakter van de buurt en de locatie 

behoort tot het (centrum)dorpse woonmilieu. De rechtbank en de Afdeling vonden, gelet op de 

afmetingen van het object, dat ter plaatse geen grote aantasting van de bestaande 

stedenbouwkundige structuur en van het woonklimaat zou plaatsvinden, omdat de ontwikkeling 

aansluit op de plaatselijke situatie en voorts dat het bouwplan in overeenstemming was met het 

ruimtelijk (inbreidings)beleid van de gemeente. 

Met deze uitspraak heeft de Afdeling de oude Kroonjurisprudentie (KB 16 januari 1987, BR 

1987, 458) weer nieuw leven ingeblazen waarin van een normaal maatschappelijk risico werd 
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gesproken wanneer een ontwikkeling, gelet op de structuur van de omgeving, in de lijn der 

verwachtingen ligt. 

In het aanwezig achten van een normaal maatschappelijk risico gaat de rechtbank Roermond in 

haar uitspraak van 8 juni 2012 (LJN: BW8686) duidelijk nog een stapje verder dan in de 

Tilburgse zaak. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade had betrekking op de 

waardevermindering van een woning als gevolg van een projectvrijstelling voor de bouw van 

zes woningen op een tegenover liggende voordien agrarische bestemming, waarin alleen 

bouwwerken geen gebouwen zijnde waren toegelaten. Hoewel de waardevermindering was 

getaxeerd op € 8000,-, zijnde 3,7% van de waarde van de woning, oordeelden burgemeester en 

wethouders dat deze waardevermindering tot het normaal maatschappelijk risico van aanvrager 

moest worden gerekend, want ‘wie een woning verwerft aan een slechts aan één zijde 

bebouwde straat, kan zich realiseren dat op enig moment van de bestaande infrastructuur 

gebruik zal worden gemaakt om ook aan de overzijde van de straat woningen te bouwen.’ 

De rechtbank deelt de opvatting van burgemeester en wethouders en vindt dat de gemeente 

onder deze omstandigheden in redelijkheid de gehele waardevermindering van 3,7% voor 

rekening van eisers mochten laten. 

Het is nog niet bekend of tegen deze uitspraak hoger beroep wordt ingesteld. 

OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID

Schadeaansprakelijkheid bij overschrijding beslistermijn 

De contouren van de gemeentelijke schadeaansprakelijkheid zullen binnen afzienbare tijd 

veranderen als het inmiddels door de Tweede Kamer aanvaarde voorstel voor de Wet 

nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Kamerstukken I, 2011-

2012, 32 621, A) in werking treedt, mogelijk in 2013. Centraal daarin staat dat vergoeding van 

abnormale schade, die ontstaat in de rechtmatige uitoefening van een publiekrechtelijke taak of 

bevoegdheid, bij het bestuursorgaan kan worden geclaimd op basis van de nieuw in de Awb op 

te nemen artikelen 4:126 t/m 4:131, die de besluitvorming daarover regelen, met een beroep op 

de bestuursrechter. En ook ter zake van onrechtmatige daadschade zal de bestuursrechter 

competent worden op grond van het in dit wetsvoorstel opgenomen artikel 8:88 Awb. 

De rol van de civiele rechter in het overheidsaansprakelijkheidsrecht als ‘restrechter’ zal 

daarmee aanmerkelijk worden gereduceerd. 

Als opmaat voor deze nieuwe competentiemacht is de onderstaande nieuwe jurisprudentie van 

belang betreffende schade door een te traag werkende overheid.

Bij arrest van 22 oktober 2010 (LJN: BM7040) heeft de Hoge Raad (HR) in een cassatieberoep 

van de gemeente Eindhoven een criterium gesteld voor de schadeaansprakelijkheid wegens 

overschrijding van een wettelijk voorgeschreven beslistermijn. Volgens de HR is het enkele feit 

van overschrijding van een beslistermijn onvoldoende voor het oordeel dat aldus onrechtmatig 

wordt gehandeld. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig, die meebrengen dat het 

bestuursorgaan, door pas een besluit te nemen na het verstrijken van de wettelijke 

beslistermijn, handelt in strijd met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen 

zorgvuldigheid. Daarbij is onder meer van belang de mate waarin de beslistermijn is 

overschreden, de oorzaak of oorzaken van de termijnoverschrijding en de voor het 

bestuursorgaan kenbare belangen van de betrokken belanghebbenden.
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Mede aan de hand van het aldus door de HR ontwikkelde leerstuk, verklaarde de rechtbank 

Amsterdam bij vonnis van 10 april 2012 (LJN: BW1331) de gemeente Amsterdam aansprakelijk 

voor de door een ondernemer geleden schade wegens de overschrijding van de beslistermijn 

ter zake van een aangevraagde projectvrijstelling voor de bouw van een aantal voor verhuur te 

bestemmen loodsen. De termijnoverschrijding bedroeg bijna een half jaar. Deze vertraging 

leidde tot schade door vertraging in de bouw en oplevering van de bedrijfshallen. 

De norm dat de gemeente een besluit op aanvraag binnen een redelijke termijn neemt, strekt 

volgens de rechtbank mede tot bescherming van de economische belangen van aanvrager. Het 

evident economisch en voor de gemeente kenbaar belang is daarmee een belangrijke 

bijkomende omstandigheid als bedoeld in het arrest van de HR. 

De gemeente had gewezen op eerdere jurisprudentie waarin aansprakelijkheid wegens 

termijnoverschrijding was afgewezen, waaronder HR 7 mei 2004 (NJ 2006/281, Duwbak Linda) 

maar in dat geval ging het om een grote kring van potentiële benadeelden, terwijl in het 

onderhavige geval sprake was van een zeer beperkte kring, namelijk de aanvragers van de 

bouwvergunning. Aan het relativiteitsvereiste was aldus voldaan. 

Dat aanvrager aanvankelijk had ingestemd met een bouwvergunning voor enkel een loods die 

wel binnen het bestemmingsvlak kon worden gebouwd en dus zonder vrijstelling, werd door de 

rechtbank niet voldoende geacht om de vertragingsschade betreffende de uiteindelijk toch wel 

verleende vrijstelling annex vergunning voor de overige loodsen voor rekening van 

belanghebbende te laten komen. Het causaal verband tussen de te late beslissing en de 

schade werd aannemelijk geacht.

De gemeente beriep zich ook nog op haar discretionaire bevoegdheid ten aanzien van 

planologische besluiten als deze, maar die is volgens de civiele kamer van de rechtbank geen 

vrijbrief voor willekeur. Daarbij speelt dat de gemeente niets heeft aangevoerd als mogelijke 

andere gronden die de termijnoverschrijding hadden kunnen billijken. 

De vraag rijst of de dwangsom bij niet tijdig beslissen van afdeling 4.1.3.2 Awb in deze 

procedure een rol had kunnen spelen. Deze wettelijke regeling die als sanctie tegen niet tijdig 

beslissen is bedoeld, is echter pas op 1 oktober 2009 in werking getreden en dat was na de 

bovenbedoelde beslistermijn. Na een als voorwaarde gestelde schriftelijke ingebrekestelling 

verbeurt het bestuursorgaan ingevolge deze regeling, zonder rechterlijke tussenkomst, een 

oplopend bedrag van € 20 tot € 40 per dag. De dwangsomregeling laat onverlet dat tevens een 

schadevergoeding wordt gevraagd. Het is niet onwaarschijnlijk dat het niet gebruikmaken van 

deze procedure een belanghebbende die achteraf schade claimt, voortaan wordt 

tegengeworpen, al was het maar als een verwijt van nalaten van schadebeperkend handelen 

als bedoeld in artikel 6:101 BW. 

Hoe het ook zij, trage besluitvorming met overschrijding van beslistermijnen kan de overheid 

geld gaan kosten.

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 
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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).

© 2012 KienhuisHoving N.V

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.
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