
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 78
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

- Is enkele kennisgeving van ontwerpbesluit op website bestuursorgaan voldoende?

Ruimtelijk bestuursrecht

- Betekenis samenwerkingsovereenkomst bij vaststelling bestemmingsplan

- Jurisprudentie toverformule onveranderd onder Wabo

- Bestemmingsplan op aanvraag

- Ontheffingsmogelijkheid oud bestemmingsplan moet bij planvergelijking in kader 

planschade buiten beschouwing blijven

- Planschade in natura

Grondexploitatie

- Inbrengwaarde

- Verstrijken vaststellingstermijn; begrenzing exploitatiegebied

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Is enkele kennisgeving van ontwerpbesluit op website bestuursorgaan voldoende?

Op 15 augustus 2012 heeft de Afdeling een drietal uitspraken gedaan inzake de vraag of de 

enkele kennisgeving van een ontwerpbesluit op de website van een provincie of gemeente 

voldoende is. 

In AbRS 15 augustus 2012 (nr. 201105354/1/A4) betrof het een ontwerpbesluit van 

gedeputeerde staten van Limburg. De kennisgeving van dit besluit was uitsluitend op de 

website van de provincie Limburg geplaatst.
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Op grond van artikel 3:12, lid 1, Awb geeft het bestuursorgaan voorafgaand aan de 

terinzagelegging in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere 

geschikte wijze kennis van het ontwerp. 

Bij de toepassing van dit artikel komt het bestuursorgaan naar het oordeel van de Afdeling een 

zekere vrijheid toe, op voorwaarde dat op een geschikte wijze kennisgeving van het 

ontwerpbesluit plaatsvindt. Onder verwijzing naar de memorie van toelichting bij de Wet 

uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb overweegt de Afdeling dat van belang is dat 

de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen 

kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

Kennisgeving via het internet kan volgens de Afdeling een geschikte wijze van kennisgeving als 

bedoeld in artikel 3:12, lid 1, Awb zijn. Vervolgens wordt echter overwogen dat op de 

kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, lid 1, Awb tevens artikel 2:14, lid 2, Awb van 

toepassing is. Ingevolge dit artikel geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of 

meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch, tenzij bij wettelijk voorschrift 

anders is bepaald.

Deze artikelen moeten in onderlinge samenhang worden uitgelegd. Dit houdt in dat van een 

ontwerpbesluit op ten minste één niet-elektronisch geschikte wijze kennis wordt gegeven, tenzij 

bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

In de provincie Limburg was geen sprake van een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 

2:14, lid 2, Awb. Dat betekent dat GS op ten minste één niet-elektronische geschikte wijze 

kennis hadden moeten geven van het ontwerpbesluit. Nu dat niet is gebeurd, wordt het 

bestreden besluit wegens strijd met artikel 3:12, lid 1, Awb vernietigd.

In de tweede uitspraak van 15 augustus 2012 (nr. 201102433/1/A4) die op dit zelfde onderwerp 

betrekking heeft, was sprake van de situatie dat de kennisgeving van een ontwerpbesluit was 

gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Deventer Post en tevens op de website van de gemeente 

Deventer. Verder was een kennisgeving aan bepaalde omwonenden toegezonden. De 

inrichting waarop het ontwerpbesluit betrekking heeft is gelegen op ongeveer 150 meter van de 

grens met de gemeente Lochem. Gelet op aard en omvang van de inrichting is aannemelijk dat 

in de gemeente Lochem milieugevolgen kunnen worden ondervonden van de inrichting. 

De Afdeling stelt vast dat belanghebbenden in de gemeente Lochem met de publicatie van de 

kennisgeving in de Deventer Post niet konden worden bereikt. Zij hebben eveneens geen 

individuele kennisgeving van het ontwerpbesluit ontvangen. In de gemeente Deventer gold ten 

tijde van de kennisgeving van het ontwerpbesluit niet een wettelijk voorschrift als bedoeld in 

artikel 2:14, lid 2, Awb. Dat betekent dat het college ten minste op één niet-elektronische 

geschikte wijze kennis had moeten geven van het ontwerpbesluit. Nu de kennisgeving op de 

website is geplaatst, maar niet tevens sprake is van een niet-elektronische geschikte wijze van 

kennisgeving, is ook in dit geval sprake van strijd met artikel 3:12, lid 1, Awb. Dat was eveneens 

het geval in de derde uitspraak van 15 augustus 2012 (nr.201101170/1/A4). 

Vermeldenswaard ten aanzien van die zaak is nog dat het ontwerpbesluit betrekking had op 

een inrichting gelegen op 100 meter afstand van de Nederlands-Duitse grens en op 400 meter 

van de dichtst bijzijnde woning in Duitsland. Gelet op de aard en omvang van de inrichting is 

aannemelijk dat ter plaatse van deze woning milieugevolgen van het in werking zijn van de 

inrichting kunnen worden ondervonden, zodat er in ieder geval één Duitse belanghebbende 
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was. Vast staat dat belanghebbenden in Duitsland met de publicatie in het gemeentelijk huis-

aan-huis blad niet konden worden bereikt. Hen is eveneens geen persoonlijke kennisgeving 

toegezonden. Ook in dit geval was digitale publicatie van de kennisgeving door de gemeente 

Losser niet voldoende, aangezien ook in deze gemeente ten tijde van de kennisgeving van het 

ontwerpbesluit niet een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 2:14, lid 2, Awb gold.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Betekenis samenwerkingsovereenkomst bij vaststelling bestemmingsplan

In AbRS 4 juli 2012 (nr. 201103495/1/R3) is de vraag aan de orde welke betekenis aan een 

tussen de gemeente en appellant gesloten samenwerkingsovereenkomst moet worden 

toegekend bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Met deze 

samenwerkingsovereenkomst hebben de gemeente en appellant willen aangeven samen te 

willen werken om de door appellant beoogde woning in het plangebied te realiseren.

Appellant heeft bij de raad een aanvraag ingediend om een bestemmingsplan vast te stellen dat 

het mogelijk maakt een tweede woning te bouwen op zijn perceel. Het college heeft vervolgens 

een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd waarin ter plaatse van de gewenste woning 

een bouwvlak is opgenomen. Naar aanleiding van tegen dit ontwerpplan ingediende 

zienswijzen heeft de raad echter vervolgens besloten het plan niet vast te stellen. In beroep 

stelt appellant onder meer dat de raad heeft gehandeld in strijd met de 

samenwerkingsovereenkomst die tussen hem en de gemeente is gesloten.

De Afdeling is van oordeel dat een dergelijke overeenkomst - nog afgezien van het feit dat de 

overeenkomst gelet op de bewoordingen daarvan voor zover het betreft de planologische 

medewerking slechts een inspanningsverplichting inhoudt - niet kan leiden tot een verplichting 

van de raad aan gronden een bestemming te geven die de raad niet in overeenstemming met 

een goede ruimtelijke ordening zou achten. Het gebonden zijn van de raad aan het toekennen 

van een bestemming zoals in de overeenkomst is voorzien, verdraagt zich niet met de in artikel 

3.1 Wro aan de raad toegekende bevoegdheid om, in het belang van een goede ruimtelijke 

ordening, bestemmingsplannen vast te stellen na het volgen van de daartoe in de Wro 

dwingend voorgeschreven en met waarborgen omklede procedure. Hierbij wordt overwogen dat 

de definitieve beslissing over de vaststelling van een bestemmingsplan mede afhankelijk is van 

alle in de loop van de procedure naar voren gekomen feiten en belangen (ook de mogelijke 

belangen van derden) anders kan uitvallen dan door het college bij het sluiten van de 

overeenkomst is ingeschat. Zie ook: AbRS 27 juni 2012 (nr. 201109458/1/R1).

Dat een overeenkomst is gesloten is overigens wel een omstandigheid die de raad bij de 

vaststelling van het plan in zijn overwegingen dient te betrekken. Volgens de Afdeling had de 

raad dat in dit geval gedaan en is voldoende gemotiveerd waarom de raad in het geval van 

appellant niet van zijn uitgangspunt wenst af te wijken.

Jurisprudentie toverformule onveranderd onder Wabo

In de uitspraak van de Afdeling van 4 juli 2012 (nr. 201111412/1/A1) is een last onder 

dwangsom aan de orde die het gemeentebestuur aan de eigenaar van een kas heeft opgelegd, 

omdat de kas in strijd met de bestemmingsplanvoorschriften als caravan- en botenstalling wordt 

gebruikt. In het hoger beroep tegen deze last voert de eigenaar van de kas aan dat de last 

onterecht is opgelegd, omdat er concreet zicht op legalisatie bestaat. Volgens appellant dient 

het college namelijk met toepassing van de zogenoemde toverformule vrijstelling te verlenen 

van het bestemmingsplan. 
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De toverformule - opgenomen in veel oude bestemmingsplannen - houdt kort gezegd in dat 

vrijstelling van het bestemmingsplan moet worden verleend indien een zinvol gebruik 

overeenkomstig de bestaande bestemming niet meer mogelijk is. De Afdeling heeft in haar 

eerdere jurisprudentie al uitgemaakt dat het verlenen van een vrijstelling op de voet van de 

toverformule eerst mogelijk en ook verplicht is, indien een zinvol gebruik overeenkomstig het 

geldende bestemmingsplan objectief gezien niet meer mogelijk is. De Afdeling oordeelt dat er 

geen aanleiding bestaat om hier onder de werking van de Wabo anders over te denken. De 

vaste Afdelingsjurisprudentie over de toepassing van de toverformule behoudt dus ook onder 

de Wabo haar werking. Het mag appellant overigens niet baten: de Afdeling oordeelt dat er in

dit geval geen reden was om de toverformule toe te passen.

Bestemmingsplan op aanvraag

Sinds de inwerkingtreding in 2008 van de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de 

mogelijkheid van een bestemmingsplan op aanvraag expliciet, althans procedureel geregeld. In 

art. 3.9 Wro is bepaald dat bij een voorgenomen afwijzing van een aanvraag, niet de procedure 

van art. 3.8 Wro (ter inzage legging ontwerp, zienswijzemogelijkheid etc.) behoeft plaats te 

vinden en dat op een aanvraag binnen maximaal acht weken moet worden beslist. Aangezien 

ingevolge art. 8.2 Wro tegen een besluit omtrent de vaststelling van een bestemmingsplan 

beroep open staat bij de Raad van State, moet ook een besluit tot weigering van een 

bestemmingsplan op aanvraag geacht worden daaronder te zijn begrepen. Voorts wordt 

ingevolge art. 6:2 Awb een negatief besluit voor bezwaar en beroep gelijkgesteld met een 

positief besluit. Vanwege de niet voorgeschreven toepassing van de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Awb, dient wel een bezwaarschriftfase te worden 

doorlopen.

Onder de voorafgaande Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) was het besluit omtrent de 

vaststelling van een bestemmingsplan op de negatieve lijst van art. 8:5 Awb geplaatst, zodat 

geen beroep en dus ook geen bezwaar open stond tegen een afwijzing van een 

bestemmingsplan op aanvraag.

Uit de tot dusverre verschenen jurisprudentie over het bestemmingsplan op aanvraag blijkt dat 

de Afdeling afwijzende beslissingen marginaal toetst. 

In AbRS 18 april 2012 (nr. 201107893/1/R1) hanteerde de Afdeling haar standaardformule dat 

aan de raad in beginsel een grote mate van beleidsvrijheid toekomt bij het besluit omtrent het 

vaststellen van een bestemmingsplan. Zij respecteerde het streven van de raad naar één 

bestemmingsplan per kern. Inwilliging van de aanvraag zou dit streven doorkruisen. Verder 

speelde ook het feit dat inmiddels de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor de 

gehele kern van Bloemendaal in gang is gezet, een rol om het beroep tegen de afwijzing van de 

aanvraag tot wijziging van het geldende bestemmingsplan ongegrond te verklaren. Ten slotte is 

niet gebleken dat appellant in zijn belangen is geschaad. Hierbij wordt in aanmerking genomen 

dat voor een handhavingsactie niet behoeft te worden gevreesd. 

Ook in AbRS 16 mei 2012 (nr. 201108144/1/R1) wordt het beroep tegen een afwijzing van een 

bestemmingsplan op aanvraag ongegrond verklaard. Daarbij speelde, naast de verwijzing naar 

het overgangsrecht, mede een rol dat de aanvraag niet duidelijk was onderbouwd met het -

eerst in beroep ingebrachte - argument dat de legalisering van het gebruik van een agrarische 

opstal voor een autobedrijf noodzakelijk zou zijn om te kunnen voldoen aan eisen van de 

Arbeidsomstandighedenwet.
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In de uitspraak van 15 augustus 2012 (nr. 201203097/1/R2) betreffende de afwijzing mede 

vanwege precedentwerking, van een bij bestemmingsplan te creëren bouwmogelijkheid van 

een woning, lijkt de Afdeling minder marginaal te toetsen. Weliswaar wordt de ‘ruime mate van 

beleidsvrijheid’ weer ingeroepen, maar ook wordt geoordeeld dat de raad deugdelijk heeft 

gemotiveerd waarom de argumenten in een ter onderbouwing van de aanvraag overgelegd 

rapport van een stedenbouwkundig adviesbureau in redelijkheid niet behoefden te leiden tot 

planologische medewerking. 

Ontheffingsmogelijkheid oud bestemmingsplan moet bij planvergelijking in kader 

planschade buiten beschouwing blijven

In AbRS 1 augustus 2012 (nr. 201108638/1/T1/A2), is een belangrijke (tussen)uitspraak gedaan 

over de reikwijdte van artikel 6.1 Wro. Bij de aan een planschadebesluit ten grondslag te 

leggen planvergelijking dient volgens de Afdeling het oude bestemmingsplan niet maximaal te 

worden ingevuld als daarin een ontheffingsbevoegdheid is gegeven die niet is toegepast. De 

Afdeling wijkt hiermee af van de uitspraak van de rechtbank Utrecht in deze zaak (rb. Utrecht, 

14 juli 2011, LJN: BR6230. Zie over deze uitspraak onze nieuwsbrief van augustus 2011, nr. 

72). 

De Afdeling is van oordeel dat, omdat een nog niet toegepaste ontheffingsbevoegdheid in het 

nieuwe plan buiten beschouwing moet blijven, dit ook geldt voor een in het oude 

bestemmingsplan gegeven, maar niet toegepaste ontheffingsbevoegdheid. 

Het ging in dit geval om een binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid voor een 

transformatorhuisje dat bij de (maximale) invulling in het kader van de planvergelijking in 

aanmerking was genomen bij de beoordeling van de planologische verslechtering als gevolg 

van een projectvrijstelling voor een appartementengebouw. 

De uitspraak roept nogal wat vragen op, mede omdat in de huidige planschadepraktijk een 

dergelijke flexbepaling in het oude bestemmingsplan veelal wel wordt meegeteld bij de 

maximalisering. Deze maximaliseringsregel hangt samen met de in de vakliteratuur aanvaarde 

belangrijkste rechtsgrondslag van planschade, te weten schending van het 

rechtszekerheidsbeginsel, waarvan sprake kan zijn als door een nieuw planologisch regime 

rechten en aanspraken worden aangetast die voortvloeien uit het geldende planologische 

regime.

Het oude bestemmingsplan is bovendien niet de schadeoorzaak als bedoeld in het tweede lid 

van art. 6.1 Wro. Het nieuwe bestemmingsplan of een projectafwijkingsbesluit kan dat wel zijn, 

behalve als het betreft een (nog) niet toegepaste bevoegdheid tot planwijziging, 

uitwerkingsplicht, een bevoegdheid om nadere eis te stellen of een binnenplanse 

afwijkingsbevoegdheid. Deze kunnen pas oorzaak van planschade zijn als aan de 

desbetreffende bevoegdheid of plicht toepassing is gegeven.

De vrijstellings- of ontheffingsbevoegdheid in het oude en dus vervallen bestemmingsplan kan 

nooit meer worden toegepast, maar met het bestaan ervan moest gedurende de gelding van 

het oude bestemmingsplan wel rekening worden gehouden, bijvoorbeeld bij een 

waardetaxatie. Niet duidelijk is of deze opvatting van de Afdeling bestuursrechtspraak ook geldt 

voor de overige (thans in art. 3.6 Wro genoemde) flexibiliteitsmogelijkheden, met name de 

planuitwerkingsplicht en de bevoegdheid om nadere eisen te stellen. Als het voorafgaande 

planologische regime een uit te werken, maar nog niet uitgewerkte bestemming was, zou het 

buiten beschouwing laten van de uitwerkingsplicht, waaraan tevens een voorlopig bouwverbod 
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is gekoppeld, ertoe leiden dat een dergelijke bestemmingsregeling onder het oude 

planologische regime planologisch niets zou toelaten. Dat zou in zo’n geval betekenen dat de 

nieuwe bestemming, al dan niet na uitwerking, altijd een forse planologische verslechtering tot 

gevolg heeft. En dat kan toch niet de bedoeling van het nieuwe planschaderecht zijn.

Het gaat zoals gezegd nog om een tussenuitspraak, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat de 

Afdeling in haar definitieve uitspraak op deze opvatting terug zal komen. 

Planschade in natura

Behalve in geld kan compensatie van planschade ook in natura plaats vinden en wel door een 

wijziging of herstel van de bestemming in het voordeel van belanghebbende. De Afdeling heeft 

in eerdere jurisprudentie bevestigd dat deze mogelijkheid bestaat, maar dat de omvang van 

deze compensatie niet nog onzeker mag zijn en niet afhankelijk mag worden gesteld van een 

nog onzekere procedure, zoals de beslissing op een desbetreffende aanvraag om een 

vergunning (AbRS 27 april 2005, nr. 200406319/1). 

In haar uitspraak van 18 juli 2012 (nr. 201113488/1/A2) preciseert de Afdeling de voorwaarden 

waaronder compensatie in natura kan plaats vinden. Zij oordeelt het voldoende dat de 

gemeenteraad had besloten om aan belanghebbenden dan wel eventuele rechtsopvolgers 

onder algemene titel, een schadevergoeding toe te kennen in de vorm van geheel of, naar 

eigen wens, gedeeltelijk herstel van de bouwmogelijkheden op het perceel. Hen wordt twee jaar 

na het onherroepelijk worden van dit besluit de tijd geboden daartoe een bouwaanvraag in te 

dienen. Na herstel van de bouwmogelijkheden door middel van verlening van een daartoe 

strekkend projectbesluit en een bouwvergunning worden zij, dan wel hun eventuele 

rechtsopvolgers, gedurende een periode van drie jaar na het onherroepelijk worden van de 

bouwvergunning in de gelegenheid gesteld om van de desbetreffende planologische mutatie en 

de bouwvergunning gebruik te maken. Leges of nadere kosten die samenhangen met de 

planologische wijziging zullen niet in rekening worden gebracht. Indien de compensatie in 

natura niet tot stand kan worden gebracht zal aan belanghebbenden een compensatie in geld 

worden voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van ontvangst van de 

aanvraag. De omvang van de compensatie zal alsdan vastgesteld worden na inschakeling van 

een of meer ter zake kundige, onafhankelijke planschadeadviseurs.

GRONDEXPLOITATIE

Inbrengwaarde

In de bij een exploitatieplan behorende exploitatie-opzet moeten inbrengwaardes voor gronden 

worden opgenomen. In AbRS 8 augustus 2012 (nr. 201100127/1/R2) had appellant aangevoerd 

dat de inbrengwaarde van haar gronden niet comparatief, maar ‘top-down’ bepaald had moeten 

worden. Bij een comparatieve bepaling wordt de prijs berekend op basis van onderzoek naar 

vergelijkbare gronden. Bij een ‘top down’ benadering, ook wel residuele benadering genoemd, 

komt de prijs tot stand op basis van de verwachte verkoopprijs minus kosten en winstopslag. 

De Afdeling overweegt dat de comparatieve methode een in het onteigeningsrecht gebruikelijke 

en geaccepteerde methode ter bepaling van de waarde is, als bedoeld in artikel 40b van de 

Onteigeningswet, en dat deze methode ook ter bepaling van inbrengwaarden kan worden 

gebruikt. 
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Verstrijken vaststellingstermijn; begrenzing exploitatiegebied

Verstrijken vaststellingstermijn

In AbRS 2 maart 2011 (nr. 201006859/1/R2) heeft de Afdeling aan de gemeente Kerkdriel de 

opdracht gegeven om binnen 26 weken na verzending van die uitspraak te besluiten tot het 

vaststellen van een nieuw exploitatieplan of te besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen. 

De hierna te bespreken uitspraak van 25 juli 2012 (nr. 201201478/1/R2) betreft een vervolg op 

deze uitspraak.

Het voorliggende exploitatieplan is niet binnen de genoemde termijn vastgesteld. Appellant is 

gelet hierop van mening dat de raad niet meer bevoegd is om een nieuw exploitatieplan vast te 

stellen. Dit betoog faalt. Volgens de Afdeling bestaat er geen wettelijke bepaling waaruit kan 

worden afgeleid dat de raad na het verstrijken van de aldus gestelde termijn niet meer bevoegd 

is om een exploitatieplan vast te stellen. 

Begrenzing exploitatiegebied

Het exploitatiegebied is gelijk aan de omvang van het plangebied van het bestemmingsplan 

(voor zover dat niet op 2 maart 2011 is vernietigd). Het exploitatiegebied heeft betrekking op 

woningbouw, wegen en andere voorzieningen in een westelijk deel en op resterende 

woningbouw, wegen en andere voorzieningen in een oostelijk deel. Volgens de Afdeling moet 

de gemeente in een geval als het onderhavige een daadkrachtige motivering aan de gekozen 

begrenzing van het exploitatiegebied ten grondslag leggen. 

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de gemeente onvoldoende gemotiveerd waarom het 

exploitatiegebied niet is beperkt tot het westelijke deel. Daarbij is van belang dat art. 6.13 Wro 

de mogelijkheid biedt tot het vaststellen van exploitatieplannen voor meerdere 

exploitatiegebieden. De raad heeft niet aannemelijk gemaakt dat tussen het westelijke en het 

oostelijke deel een functionele of ruimtelijke samenhang bestaat. Hierbij wordt betrokken dat de 

groenvoorzieningen in het oostelijke deel uitsluitend ten dienste staan van de woningbouw in 

het oostelijke deel. Daarnaast is tussen het westelijke en het oostelijke deel een brede 

watergang voorzien, waarbij de enige fysieke verbinding een voetgangersbrug is. Weliswaar 

heeft de raad meegedeeld dat de voorziene waterberging is afgestemd op de realisering van 

het westelijke en het oostelijke deel, maar volgens de Afdeling kan dit ook worden 

losgekoppeld. Tevens heeft de raad de stedenbouwkundige samenhang tussen beide delen 

niet inzichtelijk gemaakt. 

De Afdeling wijst erop dat de in het oostelijk deel aan te leggen groenvoorzieningen, wegen, 

infrastructuur en andere voorzieningen kunnen worden opgenomen in een voor het oostelijk 

deel, gelijktijdig met het vaststellen van een (reeds in voorbereiding zijnd) bestemmingsplan 

voor het oostelijk deel, vast te stellen exploitatieplan. Voorts heeft de raad ook niet aannemelijk 

gemaakt dat de voorzieningen in het oostelijke deel reeds zullen worden ontwikkeld, omdat 

deze uitsluitend ten dienste zullen staan van de beoogde oostelijke woningbouw. Bovendien 

zullen de in het vernietigde oostelijke deel van het bestemmingsplan voorziene wegen geen 

functie hebben, omdat deze zonder nieuw bestemmingsplan of andere planologische maatregel 

niet kunnen worden aangesloten op bestaande wegen. 

Nu er een ondeugdelijke motivering ten grondslag ligt aan de begrenzing van het 

exploitatiegebied wordt het exploitatieplan vernietigd. Wederom krijgt de raad, ditmaal met een 

termijn van 52 weken, opgelegd om ofwel een nieuw exploitatieplan vast te stellen of te 

besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. Daarbij kan een nieuw exploitatieplan voor het 
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oostelijke en het westelijke deel van de woningbouwlocatie worden vastgesteld als de 

ruimtelijke en functionele samenhang inzichtelijk wordt gemaakt en gelijktijdig een nieuw 

bestemmingsplan wordt vastgesteld voor het oostelijke deel, voor zover vernietigd in de 

uitspraak van 2 maart 2011, van de woningbouwlocatie. Anders moet het exploitatieplan 

uitsluitend voor het westelijk deel worden vastgesteld en moet voor het oostelijke deel een 

afzonderlijk exploitatieplan worden vastgesteld, gelijktijdig met het daarvoor bedoelde nieuwe 

bestemmingsplan. 

Tot slot wijst de Afdeling erop dat indien de raad afzonderlijke exploitatieplannen vaststelt voor 

het westelijke en het oostelijke deel, dan in de exploitatieopzetten en de kostentoerekeningen 

voldoende inzicht moet worden geboden over het verhaal van welke kosten de 

onderscheidenlijke exploitatieplannen zich uitstrekken en hoe deze kosten worden toegerekend 

aan de gronden van de twee exploitatiegebieden.

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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