
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 80
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.

Onze praktijkgroep wenst u fijne feestdagen!

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nieuwe druk ‘Wegwijzer Wro’

Algemeen bestuursrecht

-       Wet aanpassing bestuursprocesrecht aangenomen door Eerste Kamer

-       Vermelding toepasselijkheid Crisis- en herstelwet

-       Vertrouwensbeginsel en last onder dwangsom

Ruimtelijk bestuursrecht

-       Wet plattelandswoningen: 1 januari 2013 in werking

-       Welstandsadvisering facultatief

-       Het toestaan van nieuwe winkelruimte in relatie tot het DPO, leegstand, de huidige 

economische situatie en internetaankopen

-       Onlosmakelijke samenhang bij omgevingsvergunningplichtige activiteiten

-       Vergelijking planologische regimes bij planschade

Nieuwe druk ‘Wegwijzer Wro’

Bij Kluwer is een nieuwe (zesde) druk verschenen van de Wegwijzer Wro, ditmaal met de 

ondertitel ‘Opmaat tot de Omgevingswet’. De auteurs zijn verbonden aan de praktijkgroep 

Bestuursrecht van KienhuisHoving.

In het 426 pagina’s tellende boek worden achtereenvolgens behandeld: 1) de structuurvisie, 2) 

het bestemmingsplan en inpassingsplan, 3) de voor het bestemmingsplan ruimtelijk relevante 

regelgeving betreffende geluidhinder, luchtkwaliteit, geurhinder, externe veiligheid, 

natuurbescherming, milieueffectrapportage, monumenten en archeologie, bodembescherming 
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en het Bouwbesluit en de bouwverordening, 4) de bestemmingsplanprocedure, 5) de 

beheersverordening, 6) coördinatieregelingen, 7) algemene regels en aanwijzingen, 8) 

planschade, 9) grondexploitatie, 10) handhaving, 11) de omgevingsvergunning, 12) de Crisis-

en herstelwet, 13) de Waterwet en 14) de contouren van de Omgevingswet.

De hoofdstukken zijn voorzien van jurisprudentieverwijzingen en enkele relevante onderdelen 

uit wetteksten (ISBN 978-901310300-7, prijs € 65,--). 

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Wet aanpassing bestuursprocesrecht aangenomen door Eerste Kamer

Op 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet aanpassing bestuursprocesrecht 

aangenomen. Met deze wetswijziging wordt beoogd een bijdrage te leveren aan een 

slagvaardig bestuursprocesrecht dat is gericht op een effectievere geschillenbeslechting. 

Bovendien wordt het bestuursprocesrecht geconcentreerd in de Algemene wet bestuursrecht. 

Het procesrecht in bijzondere wetten - ook voor het hoger beroep - vervalt grotendeels en wordt 

geconcentreerd in hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht. Tot slot vindt op beperkte 

schaal een herverkaveling plaats van de bevoegdheden van de hoogste bestuursrechters.

De invoering van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht heeft als gevolg dat het 

bestuursprocesrecht op onderdelen ingrijpend wijzigt. Hierna wordt ingegaan op enkele 

‘highlights’.

De meest in het oog springende wijziging is dat in het gehele bestuursprocesrecht het 

relativiteitsvereiste zal worden ingevoerd in (hoger) beroepszaken. Op grond van dit vereiste zal 

een beroep van een belanghebbende op een rechtsregel of beginsel niet langer kunnen slagen 

indien die regel of dat beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van de 

belanghebbende. Inmiddels heeft de praktijk al enige ervaring met het relativiteitsvereiste 

opgedaan in het kader van procedures over projecten die onder de werking van de Crisis- en 

herstelwet vallen. In deze nieuwsbrief hebben wij u van deze ontwikkeling op de hoogte 

gehouden. Na inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht zal het 

relativiteitsvereiste ook in ‘reguliere procedures’ gelden. Naar verwachting zal dit leiden tot een 

stroom aan jurisprudentie, te meer nu het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht verre van 

uitgekristalliseerd is. Ook hiervan zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

Naar verwachting zal de invoering van het relativiteitsvereiste grote gevolgen hebben voor 

geschillen waarbij meerdere partijen zijn betrokken. Ter illustratie kan worden gewezen op de 

bouw van een supermarkt. Zal een concurrerende supermarkt nog met kans op succes kunnen 

procederen tegen de verleende omgevingsvergunning? Naar verwachting zal dat veel moeilijker 

worden dan nu het geval is, aangezien die concurrent zich nogal eens alleen zal kunnen 

beroepen op aantasting van zijn ‘concurrentiebelang’. Dat belang kan in de afweging over de 

omgevingsvergunning nog maar beperkt een rol spelen. De concurrent zal zich in ieder geval 

niet meer met kans op succes kunnen beroepen op bijvoorbeeld milieubelangen en 

bouwkundige argumenten die niet raken aan zijn concurrentiebelang.

Een tweede wijziging is de verruimde mogelijkheid om gebreken in de besluitvorming te 

passeren. Na inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht kan deze 

mogelijkheid - opgenomen in artikel 6:22 Awb - ook voor inhoudelijke gebreken worden 

toegepast. Als eis geldt daarbij wel dat het aannemelijk moet zijn dat door het passeren van het 

gebrek geen belanghebbenden mogen worden benadeeld. Daarmee wordt deze bevoegdheid 



verruimd en geldt deze niet langer alleen voor procedurele gebreken. Bepalend bij de 

toepassing van deze bevoegdheid wordt de vaststelling dat het aannemelijk is dat door de 

(herstelbare) fout niemand wordt benadeeld. Interessant wordt de beantwoording van de vraag 

waar de rechtspraak de grenzen zal leggen voor de toepassing van deze bevoegdheid.

Voor de praktijk van het horen in bezwaar is van belang dat de ‘antwoordkaartmethode’ 

algemeen zal gaan gelden. Bestuursorganen kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben 

gemaakt tegen een besluit, verzoeken om te laten weten of zij gehoord willen worden. Reageert 

de belanghebbende niet (tijdig) op dat verzoek, dan is het bestuursorgaan bevoegd af te zien 

van het houden van een hoorzitting. Op dit moment is dat op grond van de rechtspraak nog niet 

mogelijk zonder uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende. Met het invoeren van de 

‘antwoordkaartmethode’ vervalt deze eis van toestemming, maar zal de belanghebbende 

uitdrukkelijk moeten aangeven dat hij gehoord wil worden. Naar verwachting zal deze methode 

ruim worden ingezet.

In het bestuursprocesrecht wordt sinds enige tijd sterk ingezet op finale geschilbeslechting. Dit 

wordt ook ondersteund door de ‘nieuwe zaaksbehandeling’. Opvallend is dat in de Wet 

aanpassing bestuursprocesrecht een algemene wettelijke verplichting voor de bestuursrechter 

gaat gelden om een geschil zoveel mogelijk finaal te beslechten.

Nieuw in het algemene bestuursrecht is de mogelijkheid van incidenteel hoger beroep die is 

opgenomen in de Wet aanpassing bestuursprocesrecht. Een partij kan er straks voor kiezen om 

niet zelf hoger beroep in te stellen, maar af te wachten of één van de andere partijen hoger 

beroep instelt. Daarvoor kan bijvoorbeeld aanleiding bestaan, indien een partij voor een groot 

deel kan instemmen met een uitspraak, maar voor een deel niet. Het hoger beroep van een 

andere partij kan dan aanleiding zijn om - indien de zaak toch aan de hoger beroepsrechter 

wordt voorgelegd - toch ook voor dat laatste deel van de uitspraak hoger beroep in te stellen.

Interessant is tot slot dat in het bestuursprocesrecht enkele rechtseenheidsvoorzieningen 

worden opgenomen. In hoger beroep bestaat er de mogelijkheid om een zaak in een 

zogenoemde ‘grote kamer’ te behandelen. Dit is een kamer van vijf (in plaats van normaal drie). 

Deze ‘grote kamer’ zal worden ingezet door de hoge beroepsrechters voor belangrijke 

richtinggevende zaken. Een andere methode is het vragen door de hoge bestuursrechter van 

een niet bindende conclusie. De Raad van State zal daarvoor gebruik gaan maken van een 

‘advocaat-generaal’. Mocht u geconfronteerd worden met een ‘grote kamer’ of ‘advocaat-

generaal’ moet u er rekening mee houden dat in uw zaak een principiële uitspraak zal worden 

gedaan die het belang van uw zaak overstijgt.

De Wet aanpassing bestuursprocesrecht is op het moment van schrijven van deze bijdrage nog 

niet in het Staatsblad verschenen. Het is evenwel de verwachting dat dat één dezer dagen zal 

gebeuren en dat deze wet al per 1 januari 2013 in werking zal treden.

Hiervoor zijn enkele belangrijke wijzigingen geschetst. Een uitputtende beschrijving gaat de 

strekking van deze nieuwsbrief te buiten. Echter, met vragen over deze wetswijziging kunt u 

uiteraard altijd contact opnemen met ons opnemen. Mr. E. Hardenberg bespreekt graag met u 

de gevolgen van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht voor uw praktijk. Hij is bereikbaar via 

het telefoonnummer (053) 480 42 27 of per e-mail bert.hardenberg@kienhuishoving.nl.
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Vermelding toepasselijkheid Crisis- en herstelwet

Indien de Crisis- en herstelwet (Chw) op een besluit van toepassing is moet dat op grond van 

art. 11 van het Besluit uitvoering Chw, worden vermeld in zowel het besluit zelf als in de 

kennisgeving of bekendmaking van het besluit.

Dat dat nog wel eens fout gaat blijkt uit AbRS 31 oktober 2012 (nr. 201201588/1/R4). In een 

besluit tot vaststelling van een provinciaal inpassingsplan was ten onrechte niet vermeld dat de

Chw van toepassing was. In de kennisgeving van het besluit was de toepasselijkheid van de 

Chw wel aangegeven.

De Afdeling benadrukt in deze uitspraak dat de vermelding van de toepasselijkheid van de Chw 

in het besluit zelf en de vermelding daarvan in de bekendmaking of mededeling van het besluit, 

gelet op art. 11 van het Besluit Chw, cumulatieve vereisten zijn. Er was dan ook in dit geval 

sprake van strijd met art. 11 Besluit uitvoering Chw.

Deze schending wordt overigens vervolgens met toepassing van art. 1.5, lid 1, Chw 

gepasseerd. Hiertoe wordt overwogen dat in dit geval de toepasselijkheid van de Chw 

uitdrukkelijk wordt vermeld in de rechtsmiddelenclausule in de kennisgeving van het 

vaststellingsbesluit. Verder heeft een ieder  die een zienswijze heeft ingediend tegen het 

ontwerp-inpassingsplan na de vaststelling van het inpassingsplan een brief van provinciale 

staten ontvangen, waarin men op de hoogte is gebracht van de vaststelling en de kennisgeving 

daarvan. In deze brief staat een verwijzing naar de rechtsmiddelenclausule in de kennisgeving. 

Onder deze omstandigheden is het volgens de Afdeling niet aannemelijk dat belanghebbenden 

door schending van art. 11 van het Besluit uitvoering Chw zijn benadeeld.

Vertrouwensbeginsel en last onder dwangsom

Hoewel in procedures vaak een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt gedaan, slaagt een 

dergelijk beroep zelden. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling is voor een geslaagd 

beroep op het vertrouwensbeginsel nodig dat er aan het bestuursorgaan toe te rekenen 

concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, 

waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend (zie bv. AbRS 22 juni 

2011, LJN: BQ8857; AbRS 19 september 2012, LJN: BX7697).

Een uitspraak van de Afdeling van 28 november 2012 (LJN: BY4425) biedt een voorbeeld 

waarin een beroep op het vertrouwensbeginsel in een handhavingsprocedure slaagt in die zin, 

dat niet tot handhavend optreden kon worden overgegaan zonder daarbij te bezien of en zo ja 

in hoeverre enige vorm van compensatie moest worden geboden.

Wat was het geval? Er was een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen het 

gebruik van een woning als burgerwoning. Vast staat dat sprake was van een met het 

vigerende bestemmingsplan strijdige situatie. Het college heeft een last onder dwangsom 

opgelegd. Dit besluit is zowel in bezwaar als in beroep in stand gebleven. Vervolgens is hoger 

beroep ingesteld.

In hoger beroep wordt (onder meer) een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel. Betoogd 

wordt in dat verband dat het college concrete en ondubbelzinnige toezeggingen heeft gedaan 

waardoor het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat het college niet tot handhaving zou 

overgaan. Gewezen wordt op een besluit van het college uit 2003 om niet handhavend op te 

treden tegen het gebruik van de woning als burgerwoning. In dat besluit heeft het college zich -

kort gezegd - op het standpunt gesteld dat er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, die 
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ertoe leiden dat niet tot handhavend optreden mocht worden overgegaan. Tegen dit besluit zijn 

geen rechtsmiddelen aangewend.

De Afdeling overweegt in de eerste plaats dat het besluit uit 2003 formele rechtskracht heeft 

verkregen, zodat van de rechtmatigheid van dat besluit moet worden uitgegaan. Dat betekent 

volgens de Afdeling echter niet, dat niet tot handhavend optreden wegens strijd met het 

bestemmingsplan mocht worden overgegaan. Van belang is in dat verband dat de 

omstandigheden ten opzichte van de situatie in 2003 zijn gewijzigd.

Vervolgens wordt echter geoordeeld dat dit niet wegneemt dat in dit geval niet tot handhaving 

kon worden overgegaan zonder daarbij ook alle belangen van appellant uitdrukkelijk te 

betrekken. Hoewel het vertrouwensbeginsel niet zo ver strekt dat gerechtvaardigde 

verwachtingen altijd moeten worden gehonoreerd, heeft het college volgens de Afdeling bij het 

eerder genoemde besluit uit 2003 op ondubbelzinnige wijze en zonder enige beperking tot 

uitdrukking gebracht dat niet tot handhaving tegen het gebruik van de woning als burgerwoning 

zou worden overgegaan.

Gelet op de duidelijke tekst van het besluit uit 2003 heeft appellant daaraan volgens de Afdeling 

de gerechtvaardigde verwachting mogen ontlenen dat het college, ook na een nieuw verzoek 

tot handhaving niet tot handhaving zou overgaan. Door er geen rekening mee te houden dat er 

gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt en aangezien appellant door het alsnog 

handhavend optreden onevenredig in zijn belangen wordt geschaad, zijn de belangen van 

appellant onvoldoende bij het besluit betrokken.

De conclusie van de Afdeling is, dat ook al was gelet op de omstandigheden die zich na het 

besluit uit 2003 hebben voorgedaan handhaving mogelijk, daartoe niet kon worden overgegaan 

zonder daarbij te bezien of en in hoeverre aan appellant enige vorm van compensatie moest 

worden geboden.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Wet plattelandswoningen: 1 januari 2013 in werking

Op 1 januari 2013 treedt de “Wet plattelandswoningen” in werking (zie Stb. 493 en Stb. 571). In 

één van onze laatste nieuwsbrieven hebben we reeds aandacht aan deze wet besteed. De 

“Wet plattelandswoningen” voorziet onder meer in een nieuw artikel 1.1a van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dit artikel zal - kort samengevat - bepaald worden dat, 

indien een bestemmingsplan toelaat dat een bedrijfswoning, voorheen behorende tot een 

landbouwinrichting, door derden bewoond mag worden, deze woning als onderdeel van de 

inrichting beschouwd wordt. Met het invoeren van deze bepaling wordt beoogd de 

bewoningsmogelijkheden van een voormalige agrarische bedrijfswoning te verruimen, zonder 

dat de bedrijfsvoering van het voorheen daarbij behorende agrarische bedrijf daaronder lijdt. 

Immers in het milieubeschermingsregime van deze woning wijzigt, in vergelijking met de “echte” 

agrarische bedrijfswoning, niets: beide worden niet beschermd tegen milieuhinder van het 

“eigen” bedrijf.

De wet regelt verder dat het planologische regime van gronden en opstallen bepalend is voor 

de mate van milieubescherming. Nu is dat nog het feitelijke gebruik, zulks ongeacht de vraag of 

dat gebruik met het geldende bestemmingsplan overeenstemt of niet. Een in strijd met het 

bestemmingsplan permanent bewoonde recreatiewoning kan dus belemmeringen opwerpen 

voor de bedrijfsvoering van een naastgelegen bedrijf. Om te bereiken dat niet langer het 
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feitelijke gebruik, maar het planologische regime bepalend is voor de mate van 

milieubescherming worden de Wabo, de Wet geurhinder en veehouderijen en de Wet 

geluidhinder aangepast.

Welstandsadvisering facultatief

Sedert de invoering per 1 januari 2003 van de welstandsnota als toetsingskader voor de 

welstandstoetsing door de welstandscommissie, blijkt deze een zodanig preventieve werking te 

hebben dat aan advisering op basis daarvan door de welstandscommissie niet langer behoefte 

blijkt te bestaan. Deze conclusie werd getrokken in het kabinetsstandpunt over de Nota 

Bouwregelgeving van 3 november 2008 (TK 2008-2009, 28 325, nr. 94), waarin het 

functioneren van het welstandstoezicht werd geëvalueerd.

Vooruitlopende op de Omgevingswet, waarbij de voorschriften over de welstand zullen worden 

overgeheveld naar het ruimtelijk instrumentarium, is het de bedoeling dat de 

welstandsadvisering niet langer verplicht wordt gesteld. Dit blijkt uit een brief van de ministers 

van Binnenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu van 22 november 2011 aan de Tweede 

Kamer.

De inschakeling van een welstandscommissie is thans geregeld in het eerste lid van artikel 6.2 

van het Besluit omgevingsrecht (Bor), luidende:

Met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 

lid, onder a, van de wet, vragen burgemeester en wethouders advies aan de 

welstandscommissie dan wel aan de stadsbouwmeester, tenzij er voor het desbetreffende 

bouwwerk geen redelijke eisen van welstand gelden of bij voorbaat vaststaat dat de 

omgevingsvergunning op een andere grond moet worden geweigerd.

Het imperatieve ‘vragen’ in deze bepaling zal worden gewijzigd in ‘kunnen vragen’.

Burgemeester en wethouders kunnen dan zelf bepalen in welke gevallen zij in de 

omgevingsvergunningprocedure bij de welstandscommissie een advies inwinnen. Het was de 

bedoeling dat deze wijziging van het Bor per 1 januari 2013 in werking zou treden. Deze datum 

lijkt echter niet te worden gehaald. We houden u op de hoogte.

Het ligt voor de hand dat het college ter zake van deze facultatieve welstandsadvisering 

beleidsregels vast zal stellen. De door burgemeester en wethouders aldus te concretiseren 

wenselijkheid van welstandsadvisering kan variëren naar gelang een gebied, een project of een 

categorie van gevallen naar het oordeel van het college welstandsbescherming behoeft. Ook 

zou de nadere welstandsadvisering afhankelijk kunnen worden gesteld van de inschrijving van 

de ontwerper in het architectenregister, of als het ontwerp het resultaat is van een 

ontwerpprijsvraag.

De rol van de gemeenteraad met betrekking tot de welstandstoetsing blijft bestaan uit de in 

artikel 12a Woningwet voorgeschreven welstandsnota, waarin de criteria worden gesteld die het 

bevoegd gezag toepast bij de beoordeling, alsmede uit de in het tweede lid van artikel 12 

Woningwet gegeven bevoegdheid om een daarbij aangewezen gebied of daarbij aangewezen 

categorieën bouwwerken welstandsvrij te verklaren. Ook de gehele gemeente kan welstandsvrij 

worden verklaard, zoals de gemeenteraad van Boekel heeft gedaan.
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Het toestaan van nieuwe winkelruimte in relatie tot het DPO, leegstand, de huidige 

economische situatie en internetaankopen

Een initiatief voor de aanleg van nieuwe winkelruimte wordt doorgaans aan de hand van een 

distributieplanologisch onderzoek (DPO) beoordeeld. In bestemmingsplanprocedures met 

betrekking tot bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe winkelruimte, toetst de Afdeling of 

door de toevoeging van winkelruimte een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau

dreigt op te treden. Als dat het geval is, dan is dat aanleiding om het plan op dat onderdeel te 

vernietigen. 

Sinds enkele jaren is een standaardoverweging van de Afdeling dat eerst sprake is van een 

duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau als de inwoners van een 

verzorgingsgebied niet meer op een aanvaardbare afstand van hun woning hun inkopen 

kunnen doen. Hierbij is niet doorslaggevend of sprake is van een overaanbod en of mogelijk 

andere detailhandelsvestigingen moeten sluiten. De Afdeling houdt daar geen rekening mee, 

omdat dit volgens de Afdeling ziet op het regelen van concurrentieverhoudingen (vgl. AbRS 10 

juni 2009, LJN: BI7245, “De Marne”).

Het voornoemde criterium leidt ertoe dat de Afdeling niet snel over zal gaan tot vernietiging van 

een bestemmingsplan op grond van distributieplanologische overwegingen. Bovendien leken tot 

voor kort de gewijzigde economische situatie, het toenemende aantal internetaankopen en 

dreigende leegstand geen rol te spelen bij de aanvaardbaarheid van een bestemmingsplan dat 

voorziet in nieuwe winkelruimte.

Wij signaleren in deze nieuwsbrief twee uitspraken van de Afdeling over het toestaan van 

nieuwe winkelruimte waarin de Afdeling niet alleen toetst aan voornoemd distributieplanologisch 

criterium, maar ook aan de vraag of daadwerkelijk behoefte is aan nieuwe winkel- of 

kantoorruimte en of deze behoefte ook voldoende is aangetoond.

In de uitspraak van 24 oktober 2012 (LJN: BY1056) gaat het om een bestemmingsplan voor de 

binnenstad van Utrecht. Het plan voorziet in een uitbreiding van 4.374 m2 aan 

verkoopvloeroppervlak. Appellanten, waaronder V&D, voeren aan dat geen behoefte bestaat 

aan extra retailruimte. Appellanten stellen dat het realiseren van een plan waaraan geen 

behoefte bestaat, ondanks dat dit op zichzelf niet tot een duurzame ontwrichting van het 

voorzieningenniveau leidt, in strijd moet worden geacht met een goede ruimtelijke ordening. 

Verder wordt aangevoerd dat de uitgevoerde onderzoeken in het licht van de gewijzigde 

economische omstandigheden niet kunnen dienen ter onderbouwing van het plan. 

De Afdeling acht in deze uitspraak de uitgevoerde onderzoeken voldoende ter onderbouwing 

van het toestaan van nieuwe winkelruimte. Daarbij speelt volgens de Afdeling een rol dat in de 

onderzoeken rekening is gehouden met gevolgen van de bevolkingsgroei en het internet 

winkelen. Verder acht de Afdeling het van belang dat niet is gebleken dat de gewijzigde 

economische omstandigheden tot de conclusie moet leiden dat de onderzoeksresultaten niet 

meer betrouwbaar zijn. Hoewel, zoals de Afdeling overweegt, appellanten terecht stellen dat 

een beoordeling van de behoefte aan een bepaalde planontwikkeling met het oog op eventuele 

leegstand onder omstandigheden van belang kan zijn voor een goede ruimtelijke ordening, is 

volgens de Afdeling in dit geval geen sprake van strijd met een goede ruimtelijke ordening.

In de tussenuitspraak van 5 december 2012 (LJN: BY5093) lag dat anders. In die uitspraak was 

sprake van het realiseren van een nieuw winkelcentrum waarin maximaal 10.200 m2 bruto 

winkelvloeroppervlakte mogelijk werd gemaakt. Appellanten hebben kort gezegd aangevoerd 

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3401166F180066141E0E611E76061E610B07177A666802096F6D7E77007D0D7B0C0D711F192F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BI7245
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3401166F180066141E0E611E76061E610B07177A666802096F6D7E77007D0D7B0C0D711F192F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BY1056
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3401166F180066141E0E611E76061E610B07177A666802096F6D7E77007D0D7B0C0D711F192F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BY5093


dat teveel winkelruimte wordt toegestaan en dat door de raad niet is onderbouwd dat 

daadwerkelijk behoefte bestaat aan deze nieuwe winkelruimte en dat er gevreesd moet worden 

voor leegstand in het bestaande centrum. De Afdeling oordeelt in eerste instantie, in lijn met de 

hiervoor genoemde vaste distributieplanologische jurisprudentie, dat geen duurzame 

ontwrichting van het voorzieningenniveau dreigt op te treden (r.o. 17.7). Echter, vervolgens gaat 

de Afdeling in op het betoog van appellanten over de te verwachten leegstand (r.o. 17.8). Door 

de toevoeging van de winkelruimte in dit bestemmingsplan, zal in het centrum in totaal 33.200 

m2 (netto) winkelvloeroppervlakte beschikbaar zijn. In het in rechtsoverweging 17.3 genoemde 

rapport van BRO was de winkelbehoefte in een behoudend scenario (stagnatie van 

bevolkingsgroei) en een positief scenario (bevolkingsgroei) berekend. Rekening houdend met 

het behoudende scenario - omdat vast is komen te staan dat sprake is van stagnatie van de 

bevolkingsgroei - komt gelet op die berekeningen van BRO de verwachte behoefte uit op 

30.300 m2 netto winkelvloeroppervlakte in het centrum. Het plan maakt een overcapaciteit van 

9% mogelijk. Volgens de Afdeling is daarmee niet uitgesloten dat hierdoor leegstand in het 

centrum ontstaat, hetgeen tot negatieve gevolgen van het woon- en leefklimaat en 

ondernemersklimaat kan leiden. De Afdeling is van oordeel dat de raad bij de vaststelling van 

het bestemmingsplan op dit onderdeel onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht, omdat:

-    de raad zich bij de vaststelling van het plan geen rekenschap heeft gegeven van de 

mogelijke overcapaciteit aan winkelruimte en de gevolgen daarvan;

-    bovendien in de berekeningen geen rekening is gehouden met het groeiende aandeel 

internetbestedingen en met de teruglopende bestedingen in verband met de huidige 

economische situatie; en

-    de raad niet inzichtelijk heeft gemaakt waarop de verwachte hogere binding bij niet-

dagelijkse goederen is gebaseerd, nu uit het rapport van BRO blijkt dat al is uitgegaan van 

een binding van 79%.

In deze tussenuitspraak krijgt de raad de opdracht om binnen 16 weken alsnog onderzoek te 

doen naar de behoefte aan uitbreidingsruimte voor detailhandel, te voorzien in een toereikende 

motivering dat de te verwachten leegstand in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

aanvaardbaar is, dan wel een gewijzigde planregeling vast te stellen.

Onlosmakelijke samenhang bij omgevingsvergunningplichtige activiteiten

Voor de uitvoering van een project dat uit meerdere omgevingsvergunningplichtige activiteiten 

bestaat, kan één omgevingsvergunning aangevraagd worden. Ook heeft de aanvrager de 

mogelijkheid om het project op te knippen en voor de verschillende activiteiten 

deelvergunningen aan te vragen. Het aanvragen van deelvergunningen wordt evenwel beperkt 

door artikel 2.7 lid 1 Wabo. Deze bepaling komt er kort samengevat op neer dat wanneer 

activiteiten onlosmakelijk met elkaar samenhangen, de aanvrager er voor moet zorgen dat de 

aanvraag betrekking heeft op elk van die activiteiten.

Het is vervolgens de vraag wanneer sprake is van activiteiten die onlosmakelijk met elkaar 

samenhangen. In een eerdere nieuwsbrief bespraken wij in dit verband een uitspraak van de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (LJN: BP9765, nb. nr. 70). Inmiddels zijn er 

ook enkele uitspraken van de Afdeling over dit onderwerp verschenen.

In dit kader wijzen wij in de eerste plaats op een uitspraak van de Afdeling van 3 oktober 2012 

(LJN: BX8977). In dit geval was een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 145 

bomen. Uit de procedure blijkt dat de verleende vergunning ziet op het vellen of doen vellen van 

een houtopstand (art. 2.2, lid 1, aanhef en onder g, Wabo). In hoger beroep wordt betoogd dat 

hiermee is miskend dat tevens een vergunning was benodigd voor het rooien van bomen 
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waarbij stobben worden verwijderd (art. 2.1 lid 1, aanhef en onder b Wabo in combinatie met de 

in dat verband van toepassing zijnde planregels).

De Afdeling is van oordeel dat het kappen van kruinen en stammen, inclusief het verwijderen 

van stobben, zowel een in art. 2.1, lid 1, aanhef en onder b, Wabo (voorheen: 

aanlegvergunning), als een in art. 2.2, lid 1, aanhef en onder g, Wabo, bedoelde activiteit is. De 

desbetreffende activiteiten hangen onlosmakelijk samen, zodat de aanvraag ook had moeten 

zien op de activiteit als bedoeld in art. 2.1, lid 1, aanhef en onder b, Wabo.

Van belang is vervolgens welke consequentie dit heeft. De aanvrager had volgens de Afdeling 

eerst in de gelegenheid  moeten worden gesteld de aanvraag aan te vullen (art. 4:5 Awb). 

Indien een aanvulling vervolgens zou zijn uitgebleven had de aanvraag vanwege strijd met art. 

2.7 lid 1 Wabo buiten behandeling moeten worden gesteld.

In Vz. AbRS  5 november 2012 (LJN: BY3015) was de vraag aan de orde of sprake was van 

onlosmakelijke samenhang tussen het bouwrijp maken van gronden en de kap van bomen ten 

behoeve de bouw van het Casco Park A4 (een sport- en recreatiegebied op en rond de 

landtunnel van de A4).

De Afdeling is van oordeel dat het kappen van bomen en het bouwrijp maken van de gronden 

weliswaar gericht zijn op de bouw van het Casco Park A4, maar dat er geen sprake is van 

onlosmakelijke samenhang nu het kappen van de bomen vooraf gaat aan het bouwrijp maken 

van de gronden en daarvan fysiek is te onderscheiden. Zie in dit verband ook: Vz. AbRS 28 

september 2012 (LJN: BX8952).

De jurisprudentie op dit gebied kristalliseert zich op deze manier steeds verder uit. 

Vermeldenswaard is verder dat het wetsvoorstel tot het permanent maken van de Chw dat op 

dit moment bij de Eerste Kamer ligt (EK 2011-2012, 33 135, A) een wijziging van art. 2.7, lid 1, 

Wabo bevat. Aan dit artikel wordt toegevoegd dat indien één van de onlosmakelijke activiteiten 

planologisch strijdig gebruik betreft (art. 2.1, lid 1, onder c Wabo), voor die activiteit voorafgaand 

aan en los van de overige onlosmakelijke activiteiten een aanvraag om omgevingsvergunning 

kan worden ingediend.

Vergelijking planologische regimes bij planschade

De Afdeling heeft opnieuw  uitspraak gedaan over de reikwijdte van het tweede lid van artikel 

6.1 Wro. Dit keer in het kader van een uit te werken bestemmingsplan. In AbRS 7 november 

2012 (LJN: BY2475) werd geoordeeld dat bij de planvergelijking die ten grondslag moet liggen 

aan een besluit over planschade (ook) in het oude bestemmingsplan niet van de maximale 

mogelijkheden van de uitwerkingsregels mag worden uitgegaan.

Over de planvergelijking met een flexbepaling in het oude bestemmingsplan ging het ook in de 

uitspraak van 1 augustus 2012 ( LJN: BX3316, Utrechtse Heuvelrug). In die uitspraak betrof het 

een niet benutte binnenplanse ontheffingsbevoegdheid (vgl. ook AbRS 5 september 2012  

(LJN: BX6493)).

Met een beroep op het overgangsrecht in art. 9.1.5 van de Invoeringswet Wro overweegt de 

Afdeling dat een uitwerkingsplan als bedoeld in art. 11 WRO wordt gelijkgesteld met een 

uitwerkingsplan als bedoeld in art. 3.6 Wro en dus mag ook een uitwerkingsplicht in de oude 

bestemming bij de planvergelijking niet worden meegeteld. In verschillende reacties op deze 
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uitspraak worden daar vraagtekens bij geplaatst. Vooral ook vanwege de praktische 

consequentie.

Waarmee moet de nieuwe bestemming worden vergeleken als bijvoorbeeld voor de oude

woonbestemming een uitwerkingsplicht gold waarbij moest worden gekozen tussen drie en vijf 

bouwlagen? Moet het nieuwe (eventueel uitgewerkte) plan worden vergeleken met het aldus 

onder het oude plan te verwachten minimum aantal bouwlagen?  Moet enkel de bestemming, 

los van de bouwafmetingen en van de concrete situering, onder oud en nieuw worden 

vergeleken? Of moet aan de gehele uit te werken bestemming onder het oude 

bestemmingsplan worden voorbijgegaan omdat deze nimmer is uitgewerkt? En waarmee moet 

in dit laatste geval dan wel worden vergeleken?

Kortom de nieuwe opvatting van de Afdeling roept veel vragen op en waarschijnlijk weer nieuwe 

jurisprudentie.

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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