
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 81
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:

Aankondiging studiedag Bestuursrecht

- Studiedag Bestuursrecht: heden en toekomst van het omgevingsrecht en de 

vastgoedpraktijk

Algemeen bestuursrecht

- Terugkomen op oordeel in tussenuitspraak

Ruimtelijk bestuursrecht

- Waarde privaatrechtelijke overeenkomst bij vaststelling bestemmingsplan

- Planschade wordt nadeelcompensatie

- Evidente handhavingsrisico’s

- Kamerverhuur geen activiteit als bedoeld in art. 2.1 lid 1 aanhef en onder d Wabo

Milieurecht

- Geurhinder; geurgevoelig object; aanvaardbaar woon- en leefklimaat nu afstandseis Wgv in 

acht wordt genomen
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Studiedag Bestuursrecht

met als thema: ”Heden en toekomst van het omgevingsrecht en de vastgoedpraktijk”

25 april 2013

Op 25 april 2013 organiseert de praktijkgroep Bestuursrecht haar jaarlijkse studiedag met als 

thema:

”Heden en toekomst van het omgevingsrecht en de vastgoedpraktijk”

Het ochtendgedeelte is plenair en staat geheel in het teken van de in voorbereiding zijnde 

Omgevingswet. Minister Schultz-van Haegen heeft in december vorig jaar aangegeven dat het 

streven erop is gericht dat in 2013 een wetsvoorstel bij de Kamer zal worden ingediend.

Wij merken dat er in de praktijk de nodige vragen over dit wetgevingstraject leven. Zo is een 

veel gehoorde vraag waarom er na de wetgevingsoperaties die de afgelopen jaren hebben 

plaatsgevonden (inwerkingtreding Wro, Wabo, Crisis- en herstelwet) opnieuw een grote 

wetswijziging wordt doorgevoerd en wat de voordelen zijn van deze wet boven het huidige 

stelsel. 

Edward Stigter - programmadirecteur bij het interdepartementaal programma ”Eenvoudig 

Beter” - geeft een lezing over de totstandkoming van de Omgevingswet en de wijzigingen die 

deze wet voor de praktijk met zich mee zal brengen. Vervolgens zal Bert Hardenberg -

advocaat bij ons kantoor - het wetsvoorstel belichten vanuit onze en uw praktijk. Aan de hand 

van een aantal stellingen komen kansen, uitdagingen en knelpunten aan de orde. Uiteraard is 

er ruimte om uw eigen vragen aan de sprekers te stellen.

Na de lunch kunt u twee workshops bijwonen. Hierin komen actuele onderwerpen op het gebied 

van het omgevingsrecht en de vastgoedpraktijk aan de orde. Om de workshops goed te laten 

aansluiten op uw dagelijkse praktijk stellen wij u in de gelegenheid om voorafgaand aan de 

studiedag schriftelijke vragen in te brengen. Deze vragen worden bij de workshops behandeld.

Het laatste onderdeel van het programma is plenair. Dit onderdeel staat geheel in het teken van 

het afscheid van Co van Zundert bij KienhuisHoving. Co is 25 jaar als adviseur aan ons 

kantoor verbonden geweest en heeft veel voor deze studiedag betekend. Eind mei van dit jaar 

gaat hij met pensioen. Alvast vooruitlopend op het officiële afscheid op 31 mei zal ook tijdens 

deze studiedag bij zijn afscheid worden stilgestaan. Frans Jozef van der Vaart - compagnon 

Ambtenarenrecht en Onderwijsrecht bij KienhuisHoving - zal niet zozeer spreken over de 

actualiteit van het omgevingsrecht, als wel over de actualiteit van de functionaris achter het 

omgevingsrecht: de ambtenaar. Nota bene in een veranderend tijdsgewricht. Co van Zundert is 

voor hem daarbij lichtend voorbeeld van hoe het was èn van hoe het wordt, nu Co kan bogen 

op een ruime ervaring als ambtenaar in het openbaar bestuur èn als adviseur in de private 

sector.



Het programma

11.00 uur - 11.30 uur Ontvangst met koffie/registratie

11.30 uur - 11.40 uur Welkomstwoord en toelichting programma door mr. Wouter van de 

Wetering

11.40 uur - 13.00 uur - lezing door Edward Stigter, programmadirecteur bij het   

interdepartementaal programma ”Eenvoudig beter”

- lezing door Bert Hardenberg, advocaat KienhuisHoving

- mogelijkheid tot stellen vragen, reageren op stellingen etc.

13.00 uur - 13.50 uur Lunch

13.50 uur - 14.50 uur Workshops, blok 1

14:50 uur - 15.10 uur Pauze

15.10 uur - 16.10 uur Workshops, blok 2

16.10 uur - 16.40 uur Afscheid Co van Zundert

16.40 uur Borrel

Locatie

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

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

Workshops

U heeft de keuze uit de volgende vijf workshops:

1.    Relativiteit: Kansen en bedreigingen

mr. Elise Fikkert en mr. Marie-Anna Bullens

Wij hebben inmiddels enige tijd ervaring kunnen opdoen met het relativiteitsvereiste in het 

bestuursprocesrecht. Inmiddels is het relativiteitsvereiste in de Awb verankerd. Daardoor geldt 

de relativiteitseis in alle bestuursrechtelijke procedures in beroep en hoger beroep bij de 

bestuursrechter. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor het procederen over 

bestuursrechtelijke besluiten. Immers, partijen kunnen alleen nog opkomen voor hun ‘eigen 

belangen’. De rechtsbescherming is daardoor aanzienlijk ingeperkt, dit tot vreugde van de één 

en verdriet van de ander.

Tijdens de workshop komen de gevolgen voor de rechtspraktijk aan bod. Denk hierbij aan 

vragen, zoals: wie kan nog met enige kans op succes opkomen voor de belangen van 

monumenten? Kan de ene onderneming nog kansrijk procederen over de vestiging van een 

concurrerende onderneming? En wat heeft een groot bouwproject nog te vrezen van 

omwonenden? Werpt het relativiteitsvereiste zijn schaduw al vooruit in de 

bezwaarschriftprocedure? En kan het relativiteitsvereiste worden omzeild? Hoe om te gaan met 

het relativiteitsvereiste in lopende procedures?

Wij bespreken tijdens de workshop de betekenis en de gevolgen van het relativiteitsvereiste 

aan de hand van enkele aansprekende casussen en praktijkvoorbeelden.

2.    Planschade en nadeelcompensatie

dr. Co van Zundert en mr. drs. Ingrid Nauta

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet nadeelcompensatie en 

schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Deze wet (Stb. 2013, 50) is nog niet in werking 

getreden.  De wet wordt opgenomen in de Awb.



Bij de inwerkingtreding van deze wet zullen de huidige wettelijke regelingen en de huidige 

beleidsregels over schadevergoeding en nadeelcompensatie komen te vervallen. Ook de 

planschaderegeling in de Wro komt te vervallen, tenzij er nog een invoeringswet zou komen 

waarin anders wordt beslist. Maar daar zijn geen aanwijzingen voor.

Deze nieuwe wettelijke regeling heeft consequenties voor de huidige praktijk van planschade en 

nadeelcompensatie. In het bijzonder gaat het daarbij om de schadeoorzaken, die thans nog in 

de Wro zijn gelimiteerd. Maar ook de rechtsgrondslag voor planschade - nu nog het 

rechtszekerheidsbeginsel - verandert in het égalitébeginsel.

In de workshop wordt op deze veranderingen ingegaan en wordt tevens stilgestaan bij recente 

planschadejurisprudentie, onder andere over het normaal maatschappelijk risico en over de 

planvergelijking. Ook zal worden ingegaan op de mogelijkheid van schadevergoeding bij 

onrechtmatige daad.

3.    Losbreken van contractuele verplichtingen bij project- en gebiedsontwikkeling 

mr. Wouter van de Wetering en mr. Manfred Fokkema

Veel overeenkomsten voor project- en gebiedsontwikkeling zijn ingehaald door de crisis. De 

inhoud sluit niet meer aan op de werkelijkheid. Hoewel aanpassing vaak nodig zal zijn, bestaat 

daartoe niet altijd de bereidheid. Dan liggen juridische procedures al snel op de loer. Ook 

wanneer die bereidheid tot aanpassing er wel is. Zo kan een verlaging van een 

overeengekomen grondprijs of het kwijtschelden van een exploitatiebijdrage staatssteun met 

zich brengen. 

In deze workshop gaan wij, aan de hand van recente jurisprudentie, in op de vraag waar u als 

partij op moet letten bij het (niet) openbreken van een contract. We zoomen daarbij niet alleen 

in op juridische risico’s, maar vooral ook op de mogelijkheden die partijen hebben om te komen 

tot nieuwe afspraken. Daarbij wisselen wij graag met u van gedachten over uw ervaringen in de 

praktijk en uw opvatting over de noodzaak om bereidheid te tonen tot aanpassing van 

contractuele afspraken. 

4.    Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht

mr. Susan Schaap en mr. Joyce Scheltens-Fokke

In deze workshop gaan wij in op de actualiteiten van het afgelopen jaar op het gebied van het 

Natuurbeschermingsrecht. Zowel op het gebied van soortenbescherming (Ffw) als op het 

gebied van gebiedsbescherming (Nbw98) heeft de rechtspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak zich verder ontwikkeld. Het blijft een puzzel om (infrastructurele) projecten 

en/of bestemmingsplannen (Buitengebied) ongeschonden langs de Afdeling te krijgen. 

Creativiteit en inventiviteit zijn hierbij van groot belang.

In deze workshop bespreken wij op een praktische wijze de meest belangrijke rechtspraak. 

Uiteraard is er hierbij gelegenheid om knelpunten die u in de praktijk zoal tegenkomt aan ons 

voor te leggen. 



5.    Verboden en geboden in het bestemmingsplan

dr. Co van Zundert en mr. drs. Ingrid Nauta

Vooruitlopende op de Omgevingswet treden merkbare veranderingen op in de 

omgevingsrechtelijke normstelling in bestemmingsplannen.

In de planregels van het huidige bestemmingsplan komen andere onderwerpen ter regeling aan 

de orde dan een aantal jaren geleden. Milieutechnische aspecten, milieuzonering, 

natuurbescherming, archeologie, de samenhang met grondexploitatie, welstand, parkeren, 

detailhandelsregulering en nog meer onderwerpen komen bij de ontwikkeling van 

bestemmingsplannen voorbij.

In deze workshop zal worden ingegaan op de trends in de omgevingsrechtelijke normstelling, 

met een vooruitblik naar het toekomstige omgevingsplan.

Meer in het bijzonder zal worden stilgestaan bij de mogelijkheid om in een bestemmingsplan 

niet alleen het traditionele stelsel van verbodsbepalingen op te nemen, maar ook 

voorwaardelijke verplichtingen. Bij dit onderdeel zal de daarover ontwikkelde jurisprudentie 

worden besproken.

Inschrijving

Inschrijving kan plaatsvinden tot en met 15 april 2013 door gebruikmaking van het digitale 

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

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

aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. 

Kosten

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

en documentatie. U ontvangt per post een factuur alsmede een bevestiging van uw aanmelding.

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Terugkomen op oordeel in tussenuitspraak

Sinds de inwerkingtreding van de Wet bestuurlijke lus op 1 januari 2010 zijn er al vele 

tussenuitspraken verschenen. Een belangrijke vraag die bij het doen van een einduitspraak kan 

spelen is of op een in een  tussenuitspraak gegeven oordeel mag worden teruggekomen.

In haar uitspraak van 15 augustus 2012 (nr. 201009068) heeft de Afdeling geoordeeld dat 

behoudens zeer uitzonderlijke gevallen niet kan worden teruggekomen op een in een 

tussenuitspraak gegeven oordeel. In die zaak was van een zodanig uitzonderlijk geval geen 

sprake.

Een recente uitspraak van 13 februari 2013 (nr. 201108336/1/R1) biedt een voorbeeld van een 

situatie waarin de Afdeling wel van oordeel is dat sprake is van een zeer uitzonderlijk geval dat 

het terugkomen op de tussenuitspraak rechtvaardigt.

Wat was het geval? In de tussenuitspraak was overwogen dat het beroep tegen een 

bestemmingsplan voor zover dat was ingediend door individuele ondernemers niet-ontvankelijk 

zou worden verklaard vanwege het niet indienen van zienswijzen tegen het plan.
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Na de tussenuitspraak is echter gebleken dat er wel tijdig zienswijzen door de individuele 

ondernemers naar voren waren gebracht. De raad heeft dat ook erkend. Nu vast is komen te 

staan dat er wel zienswijzen zijn ingediend was er volgens de Afdeling geen aanleiding meer 

om het beroep niet-ontvankelijk te verklaren. Hiermee werd dus teruggekomen op het eerdere

oordeel in de tussenuitspraak.

Ook de rechtbank Rotterdam komt in een recente uitspraak terug op een eerder in een 

tussenuitspraak gegeven oordeel (rb. Rotterdam 17 januari 2013, LJN: BZ1119). Het betreft 

een zaak in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb). Anders dan in de uitspraak van de 

Afdeling komt het criterium dat sprake dient te zijn van een zeer uitzonderlijk geval, in deze 

uitspraak niet expliciet voor.

In de tussenuitspraak was de rechtbank van oordeel dat geen toepassing kon worden gegeven 

aan het onweerlegbaar rechtsvermoeden als bedoeld in artikel 3, vierde lid, aanhef en onder b 

van de Wwb. Verweerder heeft na deze tussenuitspraak gewezen op een eerdere uitspraak van 

de Centrale Raad van Beroep waaruit kon worden afgeleid dat het onweerlegbaar 

rechtsvermoeden wel van toepassing is in een geval als hier aan de orde. In een tweede 

tussenuitspraak heeft de rechtbank haar voornemen aangekondigd terug te komen op de eerste 

tussenuitspraak. In de einduitspraak wordt vervolgens expliciet overwogen dat wordt terug 

gekomen op het oordeel dat in het geval van eisers het onweerlegbare rechtsvermoeden niet 

van toepassing is.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Waarde privaatrechtelijke overeenkomst bij vaststelling bestemmingsplan

Recentelijk heeft de Afdeling een aantal uitspraken gedaan waarin privaatrechtelijke 

overeenkomsten met projectontwikkelaars centraal staan. In de al wat oudere uitspraak Ymere 

(AbRS 14 november 2012, nr. 201201949/1/R1) probeerde een projectontwikkelaar in een 

procedure bij de bestuursrechter nakoming van een met hem gemaakte afspraak af te dwingen.

Deze afspraak, vastgelegd in een anterieure exploitatieovereenkomst, hield in dat de in de 

Woonvisie vastgelegde beleidsnorm (van het aantal te bouwen woningen wordt tenminste 30% 

in de sociale sector gebouwd) voor het plangebied zou worden losgelaten, dit op voorwaarde 

dat in een ander door Ymere te ontwikkelen gebied de sociale woningbouw gecompenseerd 

zou worden. Ten tijde van de planprocedure was de compensatie nog onvoldoende zeker 

gesteld, waarop de raad besloot om in de planregels de gebruikelijke verplichting op te nemen 

om 30% in de sociale sector te bouwen.

Ymere stelde beroep in tegen het vaststellingsbesluit en voerde onder meer aan dat de 

planregel, die haar verplichtte 30% “sociaal” te bouwen, in strijd was met de door haar met de 

gemeente gesloten overeenkomst.

Het beroep faalde. De Afdeling oordeelde dat de tussen Ymere en de gemeente gesloten 

overeenkomst wel een omstandigheid is, die de raad bij de vaststelling van het plan in zijn 

overwegingen dient te betrekken, maar er nooit toe kan leiden dat een planregel vastgesteld 

wordt die de raad niet in overeenstemming zou achten met een goede ruimtelijke ordening. Dat 

zou zich immers niet verdragen met de door de wetgever in art. 3.1 van de 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 deze wet dwingend 

voorgeschreven en met waarborgen omklede procedure. Daarbij kan de definitieve beslissing 
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over de vaststelling van het bestemmingsplan mede afhankelijk van alle in de loop van de 

procedure naar voren gekomen feiten en belangen - ook de mogelijke belangen van derden -

anders uitvallen dan van gemeentewege bij het sluiten van de overeenkomst is ingeschat.

Ook in de Afdelingsuitspraak van 16 januari 2013 (nr. 201202643/1/R1) wordt stilgestaan bij de 

invloed van een privaatrechtelijke overeenkomst op de vaststelling van een bestemmingsplan. 

Naar aanleiding van het beroep van appellanten die stelden in de bestemmingsplanprocedure 

nauwelijks meer invloed uit te kunnen uitoefenen, omdat de algemene uitgangspunten van het 

plan privaatrechtelijk verankerd waren, oordeelde de Afdeling dat de raad bij het vaststellen van 

bestemmingen en regels alle betrokken belangen dient te wegen. Daarbij is het belang van de 

gemeente, gericht op nakoming van een privaatrechtelijke overeenkomst, slechts één van de 

belangen waarmee de raad bij de vaststelling van het plan rekening moet houden. Niet 

gebleken is dat de raad slechts aan nakoming van de overeenkomst gewicht zou hebben 

toegekend. Uit de zienswijzennota blijkt dat ook de bezwaren van andere belanghebbenden 

inhoudelijk in de besluitvorming betrokken zijn.

Uit de hiervoor genoemde uitspraken blijkt dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan 

nakoming van een privaatrechtelijke overeenkomst slechts één van de te wegen belangen is. 

Het algemeen belang, waaronder het belang van een goede ruimtelijke ordening, en de 

belangen van derden, zijn (enkele van) de andere belangen die in het geding zijn. Wegen deze 

andere belangen zwaarder, dan dient het vertrouwen van de projectontwikkelaar dat een 

vaststellingsbesluit genomen zal worden dat conform de privaatrechtelijke overeenkomst is te 

wijken.

De bestuursrechter toetst dus niet of de overeenkomst die gesloten is, nagekomen is. Hij 

beperkt zich tot de vraag of het vaststellingsbesluit in strijd is met de wet of met algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij is het vertrouwen dat met een privaatrechtelijke 

overeenkomst is gewekt slechts één van de mee te wegen belangen.

Planschade wordt nadeelcompensatie

Op 29 januari 2013 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel voor de Wet 

nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. De wet is inmiddels in 

het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2013, 50).

In de Awb wordt een nieuw artikel  4:126 opgenomen dat luidt:

Indien een bestuursorgaan in de rechtmatige uitoefening van zijn publiekrechtelijke 

bevoegdheid of taak schade veroorzaakt die uitgaat boven het normale maatschappelijk 

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

het bestuursorgaan de benadeelde desgevraagd een vergoeding toe.

In de Memorie van Toelichting bij deze wet is aangegeven dat een groot deel van de (19) 

bestaande bestuursrechtelijke schaderegelingen zal kunnen vervallen, waaronder de 

planschaderegeling in de Wro.

De limitatieve opsomming van schadeoorzaken in art. 6.1, lid 2 Wro komt te vervallen (TK 2010-

2011, 32 621, nr. 3, p. 15).  Dat betekent dat ook het onderscheid vervalt tussen de in het 

tweede lid van art. 6.1 Wro onder respectievelijk a en b genoemde schadeoorzaken, tenzij dit 

onderscheid bij de Invoeringswet alsnog wordt gehandhaafd. In recente jurisprudentie is uit dit 

onderscheid de  conclusie getrokken dat een zogenaamde flexbepaling  (uitwerkingsplicht, 

wijzigingsbevoegdheid, afwijkingsbevoegdheid of bevoegdheid om nadere eisen te stellen) niet 

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34031766697113116E0E166F02731E617A05107A1F6503036F6908067C787A0C0A0A006D6B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201202643/1/R1&verdict_id=6rEsuBWjFn8%3D
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34031766697113116E0E166F02731E617A05107A1F6503036F6908067C787A0C0A0A006D6B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-50.pdf
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34031766697113116E0E166F02731E617A05107A1F6503036F6908067C787A0C0A0A006D6B2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32621-3.pdf


alleen in het nieuwe - schadeveroorzakende - bestemmingsplan niet mag worden meegeteld 

zolang daaraan geen toepassing is gegeven, maar ook dat deze bij het beschrijven van de 

bouw- en gebruiksmogelijkheden in het voorafgaande bestemmingsplan niet mag worden 

meegeteld.

Zie AbRS 1 augustus 2012, LJN BX3316,  Utrechtse Heuvelrug, BR 2012, 143, m.n. 

I.P.A. van Heijst, Gst. 2012, 98, m.n. J.W. van Zundert, TBR 2012, 187, m.n. J.A.M.A. 

Sluysmans en R.L. de Graaff en JB 2012, 220, m.n. T. Lam, AbRS 7 november 2012, 

LJN: BY2475, Rhenen, BR 2013, 16, m.n.  J.W. van Zundert, AbRS 5 september 2012, 

LJN: BX6493, Giessenlanden en AbRS 28 november 2012, nr. 201201690/1/T1/A2, Oss. 

De recent gevormde jurisprudentie over het normaal maatschappelijk risico, die erop neer komt 

dat de gevolgen van een planologische ontwikkeling die, gelet op de structuur van de 

omgeving, in de lijn der verwachtingen heeft gelegen, geacht moeten worden tot het normaal 

maatschappelijk risico van de benadeelde te behoren, kan gewoon blijven bestaan en zal dus 

ook onder de Wet nadeelcompensatie worden toegepast.

AbRS 29 februari 2012, nr. 201104750/1/A2, LJN BV7254, Tilburg, Gst 2012, 62 m.n. 

J.W. van Zundert, TBR 2012, 90, m.n. M.K.G. Tjepkema,  O&A 2012, 89 m.n. B.P.M. van 

Ravels en AbRS 5 september 2012, LJN BX6492, Heiloo,  BR 2012, 167, m.n. J.W. van 

Zundert, TBR 2012, 188.

De reeds bij de invoering van de Wro in gang gezette verandering van de grondslag van 

planschade, van het rechtszekerheidsbeginsel naar het égalitébeginsel, met name blijkende uit 

het toegenomen accent van het normaal maatschappelijk risico, wordt in de nieuwe wet 

verankerd. De bevoegdheid om over het normaal maatschappelijk risico beleidsregels vast te 

stellen, bijvoorbeeld ter zake van drempels en kortingen, blijft bestaan.

Ook procedureel verandert er niet veel. Ook in de nieuwe regeling wordt over 

nadeelcompensatie beslist bij een beslissing op aanvraag, voor het in behandeling nemen 

waarvan een recht van € 500 moet worden geheven. De Wro-bepalingen over verjaring, 

schadebeperking, voordeelverrekening, vergoeding van deskundigenkosten en wettelijke rente, 

keren terug in de artikelen 4:127 t/m 4.131.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Wet nadeelcompensatie (opgenomen in de Awb) in 

werking treedt, maar verwacht wordt dat dat niet erg lang zal duren. De term ‘planschade’ 

verdwijnt daardoor straks uit onze bestuursrechtelijke vocabulaire.  

Evidente handhavingsrisico’s

In een tussenuitspraak van de Afdeling van 13 februari 2013 (nr. 201111498/1/T1/R4) is een 

bestemmingsplan aan de orde dat ziet op de nieuwvestiging van een kampeerterrein met 

bedrijfswoning in de nabijheid van een paardenfokkerij. De uitspraak bevat interessante 

overwegingen over onder meer geur (zie onder het kopje “Milieurecht”) en handhaving. Hier 

onder zal ingegaan worden op het aspect handhaving.

Appellanten vrezen dat - gelet op de verhouding tussen de benodigde investeringen en de te 

verwachten inkomsten - alleen de bedrijfswoning wordt opgericht, deze in gebruik wordt 

genomen als burgerwoning en het kampeerterrein niet zal worden gerealiseerd.

De Afdeling gaat hier in mee door aannemelijk te achten dat het belang bij realisatie van het 

kampeerterrein beperkt is en daardoor niet uitgesloten is dat de bedrijfswoning als 
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burgerwoning zal worden gebruikt. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad een situatie 

met evidente handhavingsrisico’s gecreëerd nu niet zeker is gesteld dat met de realisatie van 

het kampeerterrein is aangevangen alvorens tot de bouw van de bedrijfswoning kan worden 

overgegaan. Het verweer van de raad dat tegen oneigenlijk gebruik handhavend zal worden 

opgetreden wordt terzijde geschoven. Dit is opmerkelijk. Temeer daar van strijd met een goede 

ruimtelijke ordening voor het overige geen sprake was; het plan voldeed aan de ruimtelijke 

relevante aspecten en was overigens ook financieel uitvoerbaar. Het beleid van de gemeente 

laat bovendien toe dat er geen volwaardig inkomen hoeft te worden gegenereerd uit het 

kampeerterrein en dat er dus een beperkte bedrijfsvoering mogelijk is.

Hoe het ook zij, de gemeenteraad krijgt middels een bestuurlijke lus de gelegenheid om in het 

plan zeker te stellen dat de in het plan voorziene bedrijfswoning niet kan worden gerealiseerd 

voordat een aanvang is gemaakt met de realisatie van de kampeervoorziening. Overigens kan 

hierbij de vraag worden opgeworpen of met ‘de aanvang van de realisatie van de 

kampeervoorziening’, het evidente handhavingsrisico is afgedekt. Immers, hieruit volgt niet dat 

de kampeervoorziening dient te worden gerealiseerd laat staan dat deze in gebruik dient te 

worden genomen.

Kamerverhuur geen activiteit als bedoeld in art. 2.1 lid 1 aanhef en onder d Wabo

In AbRS 16 januari 2013 (LJN: BY8500) was de vraag aan de orde of voor de verbouw van een 

kantoor tot woongebouw ten behoeve van kamersgewijze verhuur, een omgevingsvergunning 

voor de activiteit brandveilig gebruik bouwwerken (art. 2.1, lid 1, onder d Wabo) is vereist.

Op grond van art. 2.1, lid 1, onder d Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het in 

gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij 

algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van gevallen. Deze categorieën zijn 

aangewezen in art. 2.2 Bor.

In dit geval moest de vraag worden beantwoord of kamersgewijze verhuur moet worden 

aangemerkt als het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in 

het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen dan wel 

het in afwijking daarvan bij de bouwverordening bepaalde aantal personen (art. 2.2, lid 1, onder 

a Bor).

De Afdeling is van oordeel dat hiervan geen sprake is. Hiertoe wordt overwogen dat de verhuur 

van kamers aan studenten niet valt aan te merken als bedrijfsmatig of in het kader van 

verzorging verschaffen van nachtverblijf. De bewoners van de kamers hebben volgens de 

Afdeling geen nachtverblijf, maar zijn in het pand gehuisvest. Hierbij wordt verwezen naar de 

Nota van toelichting bij het Bor (Stb. 2010, 143, p. 82 en 83) waarin staat dat onder dergelijk 

verblijf moet worden verstaan, het gebruik van gebouwen ten behoeve van ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, pensions en hotels omdat dit vormen van gebruik zijn die als meest risicovol 

worden aangemerkt. Onder meest risicovol wordt in dit verband verstaan: een verhoogde kans 

op negatieve gevolgen van een eenmaal uitgebroken brand voor de veiligheid van personen. 

Het gaat dan volgens de Nota van Toelichting om de aanwezigheid van grotere aantallen 

mensen in een wellicht kwetsbare situatie of om minder zelfredzame mensen.

Conclusie is dat voor de verbouw van het pand ten behoeve van kamersgewijze verhuur geen 

omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik bouwwerken is vereist.
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Door appellanten was verder nog aangevoerd dat ten onrechte geen gebruiksvergunning 

krachtens het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) is verleend. Deze 

beroepsgrond slaagt evenmin omdat de in art. 2.1, lid 1, aanhef en onder d Wabo opgenomen 

activiteit, de voorheen in art. 2.11.1 Gebruiksbesluit opgenomen gebruiksvergunning bevat. Op 

grond van het Gebruiksbesluit was in dit geval overigens wel een gebruiksmelding vereist 

(voorheen opgenomen in art. 2.12.1 Gebruiksbesluit), deze was evenwel verleend.

Er zij op gewezen dat het Gebruiksbesluit thans geheel is vervallen. De voorschriften voor 

brandveilig gebruik van bouwwerken zijn nu opgenomen in het op 1 april 2012 in werking 

getreden Bouwbesluit 2012, waarbij het - zoals hiervoor aan de orde is gekomen - in bepaalde 

gevallen zo kan zijn dat tevens een omgevingsvergunning op grond van art. 2.1, lid 1, onder d, 

Wabo is vereist.

MILIEURECHT

Geurhinder; geurgevoelig object; aanvaardbaar woon- en leefklimaat nu afstandseis Wgv 

in acht wordt genomen

De eerder genoemde tussenuitspraak van de Afdeling van State van 13 februari 2013 (nr.

201111498/1/T1/R4) bevat ook enkele interessante overwegingen met betrekking tot het aspect 

geur die hierna zullen worden toegelicht.  

Kampeerterrein geurgevoelig object in de zin van de Wet geurhinder veehouderij?

In de eerste plaats speelt met betrekking tot geur de vraag of een kampeerterrein een

geurgevoelig object in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij (hierna: Wgv) is.

Het gaat in deze zaak om een kampeerterrein dat op een afstand van minder dan 50 meter van 

een paardenfokkerij komt te liggen. Volgens de Wgv moet de afstand tussen een 

paardenfokkerij en een geurgevoelig object dat buiten de bebouwde kom ligt minimaal 50 meter 

bedragen, gemeten vanaf de buitenzijde van het geurgevoelige object tot aan het 

dichtstbijzijnde emissiepunt. Om te bepalen of de paardenfokkerij in zijn 

uitbreidingsmogelijkheden wordt beperkt is van belang om te bepalen of het kampeerterrein en 

de bedrijfswoning geurgevoelige objecten in de zin van de Wgv zijn.

Volgens artikel 1 Wgv is een geurgevoelig object een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, 

indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf 

en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik wordt gebruikt.

Binnen een straal van 50 meter van de paardenfokkerij liggen gronden met de bestemming 

“Recreatie - Kampeerterrein” en “Recreatie - Voorzieningen”. Binnen deze bestemmingen zijn 

kampeermiddelen (met uitzondering van stacaravans) en gebouwen ten behoeve van sanitaire 

voorzieningen en onderhoud en beheer toegelaten.

Ten aanzien van de kampeermiddelen, gaat de Afdeling eerst na of sprake is van een gebouw 

(immers: gelet op de definitiebepaling van geurgevoelig object moet sprake zijn van een 

gebouw). Om te bepalen of de kampeermiddelen zijn aan te merken als gebouw, zoekt de 

Afdeling - aangezien de wetsgeschiedenis van de Wgv hierover geen uitsluitsel biedt -

aansluiting bij de definitiebepaling voor gebouw uit artikel 1 van de Woningwet en de 

jurisprudentie die over dit begrip is gewezen. Volgens artikel 1 Woningwet is een gebouw elk 

bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. De Afdeling vervolgt, dat op grond van vaste (Afdelings)jurisprudentie bij 
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de beantwoording van de vraag of een object dient te worden aangemerkt als een gebouw, het 

plaatsgebonden karakter van het object van belang is. Ten aanzien van de kampeermiddelen 

overweegt de Afdeling vervolgens dat hierbij niet het oogmerk bestaat om deze op vrijwel 

dezelfde plaats, ieder jaar of gedurende langere tijd te laten terugkeren. Om die reden kunnen 

de kampeermiddelen volgens de Afdeling niet worden aangemerkt als gebouw, waardoor deze 

ook niet onder de begripsomschrijving voor geurgevoelig object vallen.

Ten aanzien van de gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen en beheer en 

onderhoud, gaat de Afdeling in op de vraag of sprake is van een gebouw dat bestemd is voor 

en blijkens  aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of 

menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik 

wordt gebruikt.

Vastgesteld wordt dat in de gebouwen voor sanitaire voorzieningen en voor onderhoud en 

beheer gelet op de aard en de omvang van die gebouwen, alsmede gelet op de geringe 

omvang van het kampeerterrein, niet langdurig door een persoon zal worden verbleven.

In eerdere jurisprudentie (o.a. AbRS 1 september 2010, nr. 200909701/1/R1 (bouwwerken bij 

passantenhaven) en AbRS 11 april 2012, nr. 201109676/1/A1 (bed&breakfast)) heeft de 

Afdeling uitgemaakt dat niet alleen een permanente of een daarmee vergelijkbare verblijfsduur 

door de Wgv wordt beschermd, maar dat ook een kortdurende verblijfsduur in gebouwen 

bescherming tegen geurhinder verdient, voor zover het kortdurende verblijf zich tenminste 

regelmatig voordoet. In de onderhavige uitspraak gaat de Afdeling expliciet om. Volgens de 

Afdeling blijkt uit de wetsgeschiedenis dat met de Wgv alleen beoogd is bescherming te bieden 

aan personen tegen langdurige blootstelling aan geurhinder in gebouwen. Derhalve kan aan 

kortdurend verblijf in gebouwen volgens de Afdeling geen bescherming toekomen. De 

gebouwen voor sanitaire voorzieningen en onderhoud en beheer zijn daarmee volgens de 

Afdeling geen geurgevoelig object in de zin van de Wgv.

De slotsom is dat de Afdeling een kampeerterrein waar kampeermiddelen en gebouwen voor 

sanitaire voorzieningen en onderhoud en beheer zijn toegelaten, niet aanmerkt als een 

geurgevoelig object in de zin van de Wgv.

Let wel, de bedrijfswoning wordt wel aangemerkt als een geurgevoelig object. Nu er echter 

voldoende ruimte voor uitbreidingen op het perceel van de paardenfokkerij overbleef en niet 

bleek van concrete uitbreidingsplannen van de paardenfokkerij, achtte de Afdeling de vestiging 

van deze bedrijfswoning aanvaardbaar.

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat nu afstandseis Wgv in acht wordt genomen

Interessant in deze uitspraak is ook dat de Afdeling aanneemt dat in beginsel kan worden 

aangenomen dat ter plaatse van een geurgevoelig object een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat kan worden gegarandeerd als de in de Wgv genoemde afstandseis (van in dit geval 

50 meter) in acht wordt genomen (r.o. 4.3). De Afdeling heeft dit standpunt eerder al ingenomen 

in haar uitspraak van 24 oktober 2012 (nr. 201107891/1/R3). De Afdeling acht het aanhouden 

van de afstandseis uit de Wgv in de onderhavige uitspraak ook voldoende om af te kunnen 

wijken van de richtafstand uit de VNG-brochure.

Het is de vraag hoe deze jurisprudentie zich verhoudt met de eerdere lijn van de Afdeling, die is 

ingezet met de uitspraak van 6 januari 2010 (nr. 200807852/1/R2, zie ook o.a. AbRS 7 oktober 

2009, TBR 2010/28 en AbRS 10 november 2010, nr. 201001167/1/H1). Deze lijn houdt in dat 
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indien de voor veehouderijen toepasselijke individuele geurnorm uit de Wvg ter plaatse van een 

geurgevoelig object niet wordt overschreden, er bij dat geurgevoelig object niet zonder meer 

vanuit kan worden gegaan dat daar een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden 

gegarandeerd. Andersom geldt dat in het geval dat de geurnorm wel wordt overschreden 

daarmee niet zonder meer vaststaat dat sprake is van een onaanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Deze lijn betekende het einde van de toepassing van de zogenaamde ‘omgekeerde 

werking’ van de geurnormen uit de Wgv. In de praktijk bracht deze jurisprudentie een (extra) 

motiveringsplicht voor de planwetgever om aan te tonen dat ter plaatse van geurgevoelige 

objecten in de nabijheid van veehouderijen een goed woon- en leefklimaat kan worden 

gerealiseerd. Zie over dit onderwerp ook onze nieuwsbrief van oktober 2012 (nr. 79).

Het verschil tussen enerzijds de onderhavige uitspraak van 13 februari 2013 en die van 24 

oktober 2012, en anderzijds de uitspraak van 6 januari 2010 lijkt erin te zijn gelegen dat het in 

de uitspraak van 6 januari 2010 gaat om het voldoen aan een individuele geurnorm, terwijl in de 

uitspraken van 24 oktober 2012 en 13 februari 2013 sprake is van het voldoen aan een 

afstandseis. Indien wordt voldaan aan een individuele geurnorm in odour units per kubieke 

meter lucht als bedoeld in artikel 3 Wgv (of een gemeentelijke geurverordening), dan lijkt de 

eerder genoemde lijn in de jurisprudentie, die is ingezet met de uitspraak van 6 januari 2010, 

nog onverkort te gelden. Dit blijkt bovendien uit het feit dat in recente uitspraken nog steeds 

naar de uitspraak van 6 januari 2010 wordt verwezen (zie o.a.: AbRS 13 februari 2012( LJN: 

BZ1271), AbRS 27 december 2012, (LJN: BY7369), AbRS 24 oktober 2012, (LJN: BY1012).
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