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Essentie

Bestemmingsplan. Voorwaardelijke verplichting.

Samenvatting

Met betrekking tot het betoog dat de aanleg van een geluidreducerend wegdek van het type dunne deklaag B op de
Kazernestraat en de Eindhovenseweg en de snelheidsverlaging voor een gedeelte van de Eindhovenseweg ten
onrechte niet als verplichtingen in het aanpassingsplan zijn opgenomen, wordt overwogen — anders dan de Afdeling
voorheen heeft overwogen (onder meer in haar uitspraak van 22 juli 2013 in zaak nr. 201300745/1/R6, maar in
overeenstemming met haar uitspraak van 19 februari 2014 in zaak nr. 201306688/1/R6 — dat hiervoor geen
aanleiding bestaat. De raad heeft toegezegd dat deze maatregelen zullen worden getroffen. Nu de gemeente het in
haar macht heeft om bedoelde maatregelen te treffen en niet is gebleken van belemmeringen die zich hiertegen
verzetten, is de Afdeling thans van oordeel dat de raad in redelijkheid kunnen afzien van het opnemen van
verplichtingen daartoe in het aanpassingsplan.

Partij(en)

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) in het
geding tussen:
1-9. Appellanten sub 1 t/m sub 9, te Venlo,
10. Actiegroep Red Ons Fort, te Venlo, appellanten,
en
De raad van de gemeente Venlo, verweerder.

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 25 april 2012 heeft de raad van de gemeente Venlo het bestemmingsplan “Kazernekwartier”
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vastgesteld (hierna: het bestemmingsplan).
(...)
Bij besluit van 29 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan “Aanpassingsplan Kazernekwartier” vastgesteld
(hierna: het aanpassingsplan).
(...)

Overwegingen

  Artikel 8:51d van de Awb
  1. Ingevolge artikel 8:51d van de Awb kan de Afdeling het bestuursorgaan opdragen een gebrek in het

bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen.
(...)

  De procedure
  (...)

3. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb heeft het beroep van rechtswege mede betrekking op een
besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij
onvoldoende belang hebben.

3.1. De Afdeling merkt het besluit van de raad van 29 mei 2013 aan als een besluit in de zin van artikel 6:19
van de Awb, nu dit besluit voorziet in vervanging van het bij besluit van 25 april 2012 vastgestelde
bestemmingsplan en betrekking heeft op dezelfde planologische ontwikkeling waarop ook het besluit
van 25 april 2012 ziet en waartegen de beroepen van appellant sub 1A, appellant sub 1B, appellant sub
2A, appellant sub 2B, appellant sub 3, appellant sub 4, appellant sub 5 en appellant sub 6 zijn gericht.
Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb, hebben hun beroepen tegen het besluit van 25 april 2012
van rechtswege mede betrekking op het besluit van 29 mei 2013.
(...)
Met betrekking tot het betoog dat de aanleg van een geluidreducerend wegdek van het type dunne
deklaag B op de Kazernestraat en de Eindhovenseweg en de snelheidsverlaging voor een gedeelte van
de Eindhovenseweg ten onrechte niet als verplichtingen in het aanpassingsplan zijn opgenomen, wordt
overwogen — anders dan de Afdeling voorheen heeft overwogen (onder meer in haar uitspraak van 22
juli 2013 in zaak nr. 201300745/1/R6, maar in overeenstemming met haar uitspraak van 19 februari
2014 in zaak nr. 201306688/1/R6 — dat hiervoor geen aanleiding bestaat. De raad heeft toegezegd dat
deze maatregelen zullen worden getroffen. Nu de gemeente het in haar macht heeft om bedoelde
maatregelen te treffen en niet is gebleken van belemmeringen die zich hiertegen verzetten, is de
Afdeling thans van oordeel dat de raad in redelijkheid kunnen afzien van het opnemen van
verplichtingen daartoe in het aanpassingsplan.
Wat betreft het betoog van appellanten sub 2 dat op drukke dagen moet worden gevreesd voor
geluidoverlast die wordt veroorzaakt door sluipverkeer op de Horsterweg, stelt de raad dat hiervan geen
sprake zal zijn. In dit verband heeft hij toegelicht dat de Horsterweg bij evenementen tijdelijk zal worden
afgesloten, nu de weg als route niet nodig is voor de aan- en afvoer richting het Kazernekwartier en de
weg geen deel uitmaakt van de hoofdontsluiting van het Kazernekwartier. Naar het oordeel van de
Afdeling hebben appellanten sub 2 niet aannemelijk gemaakt dat in zoverre desondanks moet worden
gevreesd voor ernstige geluidoverlast.
(...)

Noot

Auteur: T.E.P.A. Lam en R. Benhadi[*]

1. Sinds enkele jaren staat (de noodzaak van) het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen in
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bestemmingsplannen in het middelpunt van de belangstelling. Het was de bedoeling dat de voorwaardelijke
verplichting wettelijk geregeld zou worden in het Besluit ruimtelijke ordening. In artikel 3.1.2 lid 2 van de
ontwerptekst was daarover het volgende geregeld: “Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening kan
een bestemmingsplan regels bevatten: a. waarin wordt bepaald dat een gebruik slechts kan worden
toegestaan onder de voorwaarde dat maatregelen of voorzieningen worden getroffen en in stand worden
gehouden.” Op 1 november 2014 is het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening in werking getreden (Stb. 2014,
333). Een regeling van de voorwaardelijke verplichting is achterwege gebleven, omdat het werken met
voorwaardelijke verplichtingen inmiddels ‘gemeengoed’ is geworden (zie Nota van Toelichting, p. 64). Dat
betekent niet dat het leerstuk van de voorwaardelijke verplichting is uitgekristalliseerd.

2. Bovenstaande uitspraak laat dat zien. In deze zaak komt de vraag aan de orde of de aanleg van een
geluidreducerend wegdek en een snelheidsverlaging op een in de nabijheid van het plangebied gelegen weg
door middel van een voorwaardelijke verplichting geborgd hadden moeten worden. De gemeenteraad vond van
niet, omdat de gemeente daadwerkelijk van plan was deze maatregelen te treffen, hetgeen ter zitting namens
de gemeenteraad nog eens expliciet was bevestigd. In het verleden volgde de Afdeling, zoals zij zelf in
rechtsoverweging 15.1 onderkent, op dit punt geen consistente lijn; soms oordeelde zij dat een voorwaardelijke
verplichting ondanks zo’n toezegging toch nodig was en soms niet. De Afdeling maakt aan deze onduidelijkheid
een einde. Als de gemeente het in haar macht heeft de betreffende maatregelen te treffen en niet is gebleken
van belemmeringen die zich daartegen verzetten, kan een voorwaardelijke verplichting achterwege blijven. Uit
een uitspraak van 15 oktober 2014 (zaaknummer 201401500/1/R1) volgt dat dit niet alleen geldt als de
rechtspersoon waartoe het planvaststellend orgaan behoort het in zijn macht heeft, maar ook als een andere
overheidsinstantie verklaart dat zij de vereiste maatregelen daadwerkelijk zal uitvoeren. In de genoemde zaak
had de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld en moest er geluidreducerend asfalt op een provinciale
weg worden aangebracht. Met de mededeling van gedeputeerde staten ter zitting dat de provincie de
betreffende maatregelen zal treffen, kon een voorwaardelijke verplichting achterwege blijven.

3. Aan het oordeel van de Afdeling ligt ten grondslag dat er in beginsel mag worden vertrouwd op de juistheid van
mededelingen en toezeggingen die het bevoegd gezag doet. Dat doet zich bij voorbeeld ook voor als in verband
met een goede ruimtelijke ordening een verkeersbesluit moet worden genomen, zoals een verkeerbesluit tot
verlaging van de maximum snelheid om aan de geluidnormen te voldoen. De Afdeling verlangt niet dat zo’n
verkeersbesluit ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan daadwerkelijk is genomen. Voldoende is
dat er ‘voldoende zekerheid’ bestaat dat het verkeersbesluit wordt genomen (zie bij voorbeeld ABRvS 13
februari 2013, zaaknummer 201204059/1/T1/R1 en ABRvS 26 februari 2014, zaaknummer 201307018/1/R3).
Zie voor een uitzondering ABRvS 26 juni 2013, zaaknummer 201301468/1/R6. In al die gevallen wordt er van
uitgegaan dat er een appellabel én handhaafbaar besluit komt. Die aanname biedt belanghebbenden echter
minder zekerheid dan een voorwaardelijke verplichting die in de planregels is vastgelegd.

4. Daargelaten of dat vertrouwen altijd terecht is, is het vaste jurisprudentie dat een burger in beginsel niet mag
vertrouwen op toezeggingen die niet door het bevoegd gezag zijn gedaan. Welk vertrouwen kan tegen deze
achtergrond worden ontleend aan een toezegging van de gemeenteraad over een verkeersbesluit terwijl
burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn? Voor de opdracht om feitelijke maatregelen te treffen, zoals
het aanbrengen van nieuw asfalt, zullen burgemeester en wethouders op grond van artikel 160 van de
Gemeentewet opdracht moeten verlenen. Maar zelfs als deze hobbel wordt genomen, hoe kan de burger dan,
nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, afdwingen dat de vereiste besluiten worden genomen
en/of opdrachten worden verleend? Voor zover het gaat om de daadwerkelijke uitvoering van fysieke
werkzaamheden (zoals het vervangen van asfalt) zal dat alleen kunnen via een civielrechtelijke procedure. Zijn
de fysieke maatregelen getroffen, dan zullen deze meestal periodiek onderhouden moeten worden om te
voorkomen dat de positieve gevolgen van de maatregelen langzaam afnemen of zelfs geheel verdwijnen (denk
hierbij bij voorbeeld aan de noodzaak om geluidarm asfalt regelmatig te onderhouden). Bestuursrechtelijke
handhaving van het vereiste onderhoud is niet mogelijk (zie ABRvS 14 september 2011, zaaknummer
20102004/1/H3 en ABRvS 21 maart 2007, zaaknummer 200604909/1). Verzaakt de gemeente periodiek
onderhoud uit te voeren, dan is de burger opnieuw aangewezen op een civielrechtelijke procedure (zie artikel
6:174 lid 2 BW). Wij vinden het ongewenst dat van de burger verlangd wordt dat hij via een kostbare
civielrechtelijke procedure de aanleg en het onderhoud van fysieke maatregelen afdwingt als de overheid in
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gebreke blijft. De toegevoegde waarde van een voorwaardelijke verplichting is juist dat de burger nakoming via
een bestuursrechtelijke procedure kan afdwingen. Dat was juist één van de redenen die de Afdeling ertoe heeft
gebracht de voorwaardelijke verplichting te introduceren (zie ABRvS 29 december 2010, zaaknummer
201003274/1/R3). Wij menen dan ook dat er goede redenen zijn om ook in het geval de overheid zelf in het
kader van een goede ruimtelijke ordening aangeeft feitelijke maatregelen te zullen treffen, te verlangen dat deze
door middel van een voorwaardelijke verplichting publiekrechtelijk worden geborgd.

5. Op 3 september 2014 (zaaknummer 201308390/1/R2) heeft de Afdeling nog een interessante uitspraak gedaan
over een voorwaardelijke verplichting. In deze zaak komt de vraag aan de orde of in een wijzigingsplan een
voorwaardelijke verplichting kan worden vastgelegd als het moederplan daarvoor geen expliciete grondslag
verschaft. De Afdeling beantwoordt deze vraag bevestigend. Zie hierover uitgebreid de annotatie van A.G.A.
Nijmeijer onder deze uitspraak in TBR 2014/187.

Voetnoten

Voetnoten
[*] Tycho Lam en Rachid Benhadi zijn als advocaat verbonden aan Hekkelman Advocaten N.V.
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