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VERGUNNING VOOR DE BUITENBAK? 
ig volgens c 

In de dagelijkse praktijk is er regelmatig discussie over de vraag 

of voor een buitenrijbak een omgevingsvergunning nodig is. 

Zelfs voor de Overheid blijkt dat niet altijd duidelijk. Veelal 

ontstaan hierover geschillen als buren klagen over het gebruik 

van de rijbak en de gemeente vragen om handhavend op te 

treden. Uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat de rechter eraan te 
i 

pas moet komen om duidelijkheid te verschaffen. De Raad van  

It
State heeft kort geleden in zo'n zaak uitspraak moeten doen. 

Die uitspraak is om meerdere redenen interessant. 

41111111  
BOUWWERK 

Om les te geven aan kinderen werd door een 

manegehouder (al in de jaren negentig) een bui-

tenbak aangelegd. Jarenlang ging dat goed. Tot 

een buurman begon te klagen. De buurman be-

weerde last te hebben van stof. Daarom diende 

hij een handhavingsverzoek in. Daarmee ging 

de gemeente aan de slag. De gemeente oor-

deelde dat er sprake was van een bouwwerk en 

daarom een vergunning was vereist Die vergun-

ning ontbrak De gemeente eiste daarom van de 

manegehouder dat de buitenbak zou worden 

verwijderd. Dat was de manegehouder niet van 

plan. De zaak werd uiteindelijk aan de Raad van 

State voorgelegd. 

De Raad van State gaat allereerst na of de bui-

tenbak moet worden gezien als een bouwwerk. 

Daartoe wordt in kaart gebracht hoe de buiten-

bak is uitgevoerd. De buitenbak bestaat uit een 

laag zand met daaromheen een afrastering van  

houten en metalen palen met daartussen me-

talen buizen en kantplanken. Die kantplanken 

zijn gedeeltelijk ingegraven en dienen als grond-

kering. Dat is een herkenbare en gebruikelijke 

wijze van uitvoering. De Raad van State komt 

tot het oordeel dat de buitenbak een bouwwerk 

is en voor de aanleg daarvan een vergunning 

nodig was. Of die vergunning verleend kon wor-

den hangt vervolgens van het bestemmingsplan 

at De uitspraak van de Raad van State maakt 

duidelijk dat voor rijbakken vaak een omge-

vingsvergunning nodig is. Doorslaggevend is de 

wijze van uitvoering van de rijbak. 

TOCH GEEN VERGUNNING NODIG? 

Kort nadat de rijbak was gerealiseerd (dus zo'n 

twintig jaar geleden) werd de manegehouder 

door het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente uitgenodigd voor een 

gesprek op het gemeentehuis. De gemeente 

wenste overleg over mogelijk illegale activitei- 

ten. In dat gesprek — dat door ambtenaren werd 

gevoerd — kwam ook de aanleg van de rijbak ter 

sprake. De ambtenaren gaven aan dat voor het 

hebben van een rijbak geen vergunningplicht 

gold. Die mededeling werd ook keurig in het ge-

spreksverslag opgenomen. De manegehouder 

stelde zich op het standpunt dat de gemeente 

een toezegging had gedaan en zich daaraan 

diende te houden. In juridische termen is dat 

een beroep op het vertrouwensbeginsel. De 

manegehouder voegde daaraan toe dat in de 

gemeente veel buitenbakken zonder vergunning 

aanwezig zijn en daartegen niet wordt opge-

treden. Daarmee deed de manegehouder een 

beroep op het gelijkheidsbeginsel. 

De Raad van State is streng in de leer als een 

beroep op het vertrouwensbeginsel wordt ge-

daan. Op toezeggingen kan alleen een beroep 

worden gedaan als deze concreet zijn en ge-

daan door een bevoegd persoon. Dat zijn bur- 

gemeester en wethouders. In dit geval waren de 

toezeggingen gedaan door ambtenaren. Toch 

rekent de Raad van State die toe aan het college 

van burgemeester en wethouders. Dat is uion-

derlijk. De Raad van State komt hiertoe omdat 

de manegehouder door een brief die namens 

burgemeester en wethouders werd gestuurd 

voor overleg werd uitgenodigd. In die brief werd 

aangekondigd dat het gesprek door ambtenaren 

zou worden gevoerd. Daarbij werd van belang 

gevonden dat zonder enig voorbehoud werd 

gezegd dat geen vergunning nodig was en die 

mededeling ook in het gespreksverslag werd 

opgenomen. De manegehouder mocht er — vol-

gens de Raad van State — dus op vertrouwen 

dat de ambtenaren namens burgemeester en 
wethouders spraken. 

Daarmee is de kous niet at De Raad van State 

wijst erop dat toezeggingen niet altijd nageko-

men hoeven worden. Er kunnen andere belan-

gen zijn die zwaarder wegen. Die waren in dit  

geval echter niet aanwezig. Daarbij speelt een 

rol dat de overlast (stofhinder) van de buitenbak 

meeviel en de gemeente niet optrad tegen de 

aanwezigheid van buitenbakken zonder vergun-

ning op andere locaties. Daaruit leidde de Raad 

van State af dat de gemeente kennelijk geen pri-

oriteit toekent aan handhavend optreden tegen 

illegale buitenbakken. 

CONCLUSIE 

Een brief van twintig jaar oud blijkt dus goud 

waard. Daarop sneuvelt de handhavingsactie 

van de gemeente. Uit de uitspraak van de Raad 

van State zijn wel lessen te trekken. De Raad 

van State maakt duidelijk dat voor de aanleg 

van een buitenbak vaak een omgevingsvergun-

ning is vereist Als die ontbreekt is de gemeente 

bevoegd verwijdering van de buitenbak te 

verlangen. Hooguit sporadisch kunnen toezeg-

gingen van de gemeente uitkomst bieden. Die 

toezeggingen moeten wel aan strenge eisen  

voldoen en toegerekend kunnen worden aan 

het college van burgemeester en wethouders. 

Handhavingsprocedures kunnen beter voor-

komen worden. Daaraan kleven immers altijd 

risico's. Het gezegde 'Bezint eer ge begint' is 

wellicht nog de meest wijze les die uit deze 

zaak valt te leren. 

ADVIES  
Mr.  Peter Goumans is als advocaat 

werkzaam bij Hekkelman advocaten 

en notarissen te Nijmegen bij de sectie 

Overheid en Vastgoed, praktijkgroep  

Agribusiness  en landelijk gebied. Voor 

advies kunt u contact opnemen via 

p.goumans@hekkelman.n1 of 

www.hekkelman.nl. 


	Page 1

