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Schaarse rechten 

Wanneer is sprake van schaarse rechten? 
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• Conc. A-G Widdershoven 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1421 

 “als de som van de omvang van de aanvragen het aantal 
  beschikbare publieke rechten overtreft”  

 

• Kortom: bij verdeling van publieke rechten = gegadigden 
>rechten 



Verdeling van schaarse rechten 

Normen waaraan verdeling schaarse rechten worden ontleend 
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• Relevant voor het omgevingsrecht 

- Nationale mededingingsnorm 

- Dienstenrichtlijn 

 

• Andere grondslagen 

- Aanbestedingsrichtlijn/Aanbestedingswet 

- Artt. 49 en 56 VwEU  



Verdeling schaarse rechten  

Nationale mededingingsnorm 
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• AbRS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927 (Vlaardingen) 

- Introductie nationale mededingingsnorm 

- Basis: gelijkheidsbeginsel 

 



Verdeling schaarse rechten  

Dienstenrichtlijn (DRl.) 
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• HvJ EU 30 januari 2018, ECLI:EU:C:2018:44 (Appingedam) 

- Bp. bevat territoriale en kwantitatieve beperkingen 

- Bevat bp specifieke voorschriften voor een “dienst”  

“verdachte eis” (art. 15 lid 2 onder a DRl). 

- Non-discriminatoir, noodzakelijk wegens dwingende redenen  
van alg. belang en evenredig (art. 15 lid 3 DRl.) 

- Bevat bp voorschriften die “toevallig” een dienst raken maar 
voor iedere particulier generiek gelden, dan DRl. n.v.t. 

 

• AbRS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062 (Appingedam) 

 



Verdeling schaarse rechten 

Dienstenrichtlijn (DRl.) 
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• DRl. stelt tevens regels aan vergunningstelsels  

• Vergunningstelsel: “elke procedure die voor een dienstverrichter 
of afnemer de verplichting inhoudt bij een bevoegde instantie 
stappen te ondernemen ter verkrijging van een formele of 
stilzwijgende beslissing over de toegang tot of de uitoefening van 
een dienstenactiviteit” (art. 4 DRl.) 

• Alleen toegestaan als niet-discriminatoir, noodzakelijk en 
subsidiair  

• Bp. en omgevingsvergunningen zijn in beginsel géén 
vergunningstelsel 

 reguleren niet de mogelijkheid voor een dienstverrichter  om 
een “dienst” uit te oefenen, maar of een bepaald bouwwerk of 
bepaald gebruik op een bepaalde plek voldoet aan bouweisen 
en goede r.o. 

 



Verdeling schaarse rechten  

Eisen bij verdeling schaarse vergunningen 

28-6-2018 8 

 

• Zij mogen niet voor onbepaalde tijd worden verleend, tenzij 
inbreuk op (fundamentele) rechten van burgers of bedrijven 

 

• Verdeelprocedure moet reële mededinging garanderen 

 

• Passende mate van openbaarheid (transparantie) over: 

- de beschikbaarheid van het recht 

- verdeelprocedure 

- het aanvraagtijdvlak 

- de toe te passen criteria (duidelijk, precies, ondubbelzinnig) 

- Overstapverbod 

- verbod wijzigen verdeelregels tijdens besluitvorming 

 



Verdeling schaarse rechten 

Eisen bij verdeling schaarse vergunningen 
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• Eisen schaarse vergunningen als DRl. toch van toepassing zou zijn 

• Onderscheid: 

- natuurlijk schaarse vergunningen 

- beleidsmatig schaarse vergunningen 

• Eisen natuurlijk schaarse vergunningen (art. 12 DRl.)  niet 
relevant 

• Eisen beleidsmatig schaarse vergunningen (HvJ EU 1 oktober 
2015, ECLI:EU:C:2015:641 (Trijber & Harmsen)  mogelijk 

relevant 

- voor het overige zijn de eisen nog niet uitgekristalliseerd 



Schaarse rechten in het omgevingsrecht 

Bestemmingsplannen, etc. 
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• Bp., prov.- en Rijksinpassingsplan, uitwerkingsplan, 
wijzigingsplan* en prov. verordening zijn géén schaarse besluiten 
 er geldt geen kwantitatieve beperking 

• Zij kunnen wel territoriaal of kwantitatief beperken en dus in 
specifieke gevallen schaarste creëren 

• Hebben territoriaal of kwantitatieve beperkingen betrekking op 
een “dienst” dan sprake van verdachte eis (Appingedam) 

 



Schaars rechten in het omgevingsrecht 

Omgevingsvergunningen 
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• Omgevingsvergunning kennen geen schaarse rechten o.g.v. bp. 
toe 

• Alleen “schaarse ruimte” wordt verdeeld, niet “schaarse rechten” 

• Omgevingsvergunning kan alleen door grondeigenaar 
aangevraagd 

• Ook als bp. voorziet in kwantitatieve beperking van het aantal 
kavels waarbij de exacte locatie van de kavels is aangegeven 

• In principe 1 vergunning voor 1 perceel  

• Er zijn dus niet meer gegadigde dan vergunningen 

• Zie ook AbRS 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1028 (Son en 
Breugel) 

 



Schaars rechten in het omgevingsrecht 

Bijzondere uitzondering I 
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• Max. aantal omgevingsvergunningen bouwen/afwijken bp. > 
gegadigden 

• Bp. staat maximum aantal woningen of X% toe op perceel dat 
eigendom is van meerdere eigenaren (exacte locatie niet 
aangewezen) 

• AbRS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1495 (Alphen a/d Rijn) 

- "Woondoeleinden" met de nadere aanduiding “11 woningen  
toegestaan”  

- Binnen bestemmingsvlak zijn al 10 woningen gerealiseerd 

- Twee aanvragers beschikken binnen het vlak over een kavel 
waarop woning 11 kan worden opgericht 

 

 



Schaarse rechten in het omgevingsrecht 

Toepassing eisen 
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1. Omgevingsvergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend: 

- vloeit voort uit de formeel-wettelijke aard van de 
omgevingsvergunning (= uitgewerkt na voltooiing bouw); én 

- uit het eigendomsrecht 

2. Verdeelprocedure volgorde binnenkomst (2.10 Wabo: geen nader 
afwegingsmoment) 

3. Passende mate van openbaarheid  

- bp. moet elektronisch bekend beschikbaar zijn (1.2.1 Bro) 

- volgorde van binnenkomst in plantoelichting 

- beschikbaarheid vergunningen door gebiedsregisseur bijhouden 
op toegankelijke website (AbRS 31 mei 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:1447 (Oosterwold)) 

 

 



Schaarse rechten in het omgevingsrecht 

Bijzondere uitzondering II 
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• Prov. vo. of gem. vo. maximeert buitenplanse 
omgevingsvergunning 

• AbRS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2332 (Havenbedrijf)  

- Prov. vo. staat twee windturbines toe in strijd met bp. 

- 2 gegadigden kunnen beschikken over locatie voor windturbine 

 

 



Schaarse rechten in het omgevingsrecht 

Toepassing eisen 
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1. Omgevingsvergunning kan voor bepaalde maar ook voor onbepaalde 
tijd verleend: 

- voortdurende activiteit; art. 2.23 Wabo in omgevingsvergunning 
kan geldigheidstermijn worden bepaald 

- is naast buitenplanse afwijking ook gebouwd  mogelijk inbreuk 
op eigendomsrecht 

2. Verdeelprocedure: volgorde binnenkomst of vergelijkende toets 

3. Passende mate van openbaarheid  tijdige bekendmaking via 
openbaar toegankelijk medium (gemeenteblad/gemeentelijke 
website) van:  

- beschikbaarheid omgevingsvergunning 

- de verdelingsprocedure 

- aanvraagtijdvlak; en 

- toe te passen criteria (ruimtelijk relevante verdeelcriteria)  

 

 



Schaarse rechten in het omgevingsrecht 

Bijzondere uitzondering III 
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• Verbondenheid tussen omgevingsvergunningen binnen-
/buitenplans afwijken en schaarse exploitatievergunning (APV) 

• AbRS 27 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2611 (Helmond) 

- APV maximeert aantal exploitatievergunning voor 
speelautomatenhal in het centrum van Helmond 

- onderdeel van het toetsingskader exploitatievergunning: geen 
strijd met bp. 

- vestiging speelautomatenhal is niet rechtstreeks toegestaan 
(alleen via binnenplanse afwijking) 

- twee locaties/gegadigden komen in aanmerking 

- beide locaties zijn aanvaardbaar vanuit goede r.o. 

• AbRS 24 november 2010, ECLI:NL:RVS:BO4872 

- one-in-one-out… 

 



Schaarse rechten in het omgevingsrecht 

Toepassing eisen 
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1. Omgevingsvergunning afwijken bp. moet voor bepaalde tijd 
worden verleend 

- looptijd moet samenvallen met looptijd van 
exploitatievergunning 

2. Verdeelprocedure in bp. kenbaar: volgorde binnenkomst of 
vergelijkende toets 

3. Passende mate van openbaarheid  tijdige bekendmaking via 

openbaar toegankelijk medium (gemeenteblad/gemeentelijke 
website) van 

- beschikbaarheid omgevingsvergunning 

- de verdelingsprocedure 

- aanvraagtijdvlak; en 

- toe te passen criteria (ruimtelijk relevante verdeelcriteria)  

• Nb. Hier kan sprake zijn van een “dienst” 

 

 



Schaarse rechten in het omgevingsrecht 

Bijzondere uitzondering IV 
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• Wijzigingsbevoegdheid en wett. gemaximaliseerde 
milieugebruiksruimte 

• AbRS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:237 (Papendrecht) 

- Wijzigingsbevoegdheid voor verdeling geluidsruimte op 
gezoneerd industrieterrein 

- Wijzigingsbevoegdheid is van toepassing op meerdere percelen 

- (Gecumuleerde) geluidsnorm hele industrieterrein is wett. 
gemaximeerd 

- Op enig moment valt binnen de zone geluidsruimte vrij  

 



Schaarse rechten in het omgevingsrecht 

Toepassing eisen 
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1. Wijzigingsplan geldt voor onbepaalde tijd 

- wijzigingsplan maakt deel uit van bp. 

- rechtszekerheid 

2. Verdeelprocedure in bp. kenbaar: volgorde binnenkomst of 
vergelijkende toets 

3. Passende mate van openbaarheid  tijdige bekendmaking via 
openbaar toegankelijk medium (gemeenteblad/gemeentelijke 
website) van  

- beschikbaarheid omgevingsvergunning 

- de verdelingsprocedure 

- aanvraagtijdvlak; en 

- toe te passen criteria (ruimtelijk relevante verdeelcriteria)  

 

 



Afronding en conclusie 

Waakzaamheid geboden? 
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• Dat zeker… 

 

 

• Vragen? 



Contact 

Franc Pommer 

06 – 133 41 462 

f.pommer@hekkelman.nl 

 


