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UITSPRAKEN 

Onderstaande uitspraken worden tijdens de jurisprudentiebijeenkomst besproken. 

Klik op de uitspraak om deze te bekijken. 

4 november 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2575 (gebruiksovergangsrecht) 

4 november 2020: ECLI:NL:RVS:2020:2620 (belanghebbendheid) 

4 november 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2621 (soortenbescherming) 

4 november 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2641 (6:13 Awb) 

11 november 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2706 (overzichtsuitspraak relativiteit) 

18 november 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2731 (procesbelang) 

18 november 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2741 (vvgb) 

18 november 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2747 (stedelijk ontwikkelingsproject) 

25 november 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2811 (relevant beleid) 

2 december 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2824 (parkeren) 

9 december 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2909 (mondelinge zienswijze) 

16 december 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2982 (herhaalde aanvraag) 

16 december 2020; ECLI:NL:RVS:2020:2997 (reikwijdte handhavingsverzoek) 

16 december 2020; ECLI:NL:RVS:2020:3018 (spuitzones) 

23 december 2020; ECLI:NL:RVS:2020:3071 (Wnb en goede ro) 

6 januari 2021; ECLI:NL:RVS:2021:9 (vaste gedragslijn) 

6 januari 2021; ECLI:NL:RVS:2021:10 (evenredigheid handhaving) 



Instantie Raad van State

Datum uitspraak 04-11-2020

Datum publicatie 04-11-2020

Zaaknummer 201907555/1/R4

Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 8 april 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van
Someren naar aanleiding van het verzoek daartoe van [appellant] en anderen
geweigerd handhavend op te treden tegen het gebruik dat de vereniging Motor- en
Autoclub Lierop maakt van een terrein in de Herselse bossen te Lierop voor
crossactiviteiten. [appellant] en anderen stellen dat zij ernstige overlast ondervinden
van de door MAC Lierop georganiseerde motorcrossactiviteiten in de nabij hun
woningen gelegen Herselse bossen te Lierop. Bij brief van 2 oktober 2013 hebben
[appellant] en anderen het college verzocht om handhavend op te treden tegen de
illegale motorcrossactiviteiten. Zij geven in deze brief te kennen dat na de uitspraak
van de Afdeling van 24 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:3043, definitief geen
aanduiding "motorcrossterrein" is toegekend aan het crossterrein in het
bestemmingsplan "Buitengebied Someren" en dat de crossactiviteiten derhalve niet
zijn toegestaan.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

201907555/1/R4.

Datum uitspraak: 4 november 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant] en anderen, allen wonend te Lierop,

en

het college van burgemeester en wethouders van Someren,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 8 april 2014 heeft het college naar aanleiding van het verzoek daartoe van [appellant]
en anderen geweigerd handhavend op te treden tegen het gebruik dat de vereniging Motor- en
Autoclub Lierop (hierna: MAC Lierop) maakt van een terrein in de Herselse bossen te Lierop (hierna:
het perceel) voor crossactiviteiten.

Bij besluit van 3 september 2019 heeft het college het door [appellant] en anderen hiertegen
gemaakte bezwaar gegrond verklaard en is besloten over te gaan tot handhavend optreden tegen de

ECLI:NL:RVS:2020:2575



activiteiten die niet worden beschermd door overgangsrecht.

Tegen dit besluit hebben [appellant] en anderen beroep ingesteld.

Daartoe in de gelegenheid gesteld hebben het college en MAC Lierop een schriftelijke uiteenzetting
gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 september 2020, waar [appellant] en anderen,
vertegenwoordigd door mr. A.C.M. Kusters, advocaat te Utrecht, en [gemachtigde], zijn verschenen.
Voorts is MAC Lierop, vertegenwoordigd door [gemachtigden], ter zitting gehoord.

Overwegingen

Inleiding

1.    [appellant] en anderen stellen dat zij ernstige overlast ondervinden van de door MAC Lierop
georganiseerde motorcrossactiviteiten in de nabij hun woningen gelegen Herselse bossen te Lierop.
Bij brief van 2 oktober 2013 hebben [appellant] en anderen het college verzocht om handhavend op
te treden tegen de illegale motorcrossactiviteiten. Zij geven in deze brief te kennen dat na de
uitspraak van de Afdeling van 24 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:3043, definitief geen aanduiding
"motorcrossterrein" is toegekend aan het crossterrein in het bestemmingsplan "Buitengebied
Someren" en dat de crossactiviteiten derhalve niet zijn toegestaan.

De Afdeling heeft reeds een aantal uitspraken gedaan in dit geschil. In haar uitspraak van 18 juli
2018, ECLI:NL:RVS:2018:2367, heeft de Afdeling overwogen dat het college terecht handhavend heeft
opgetreden voor zover het betreft het organiseren van Grand Prix’s en het gebruik van de
motorcrossbaan voor trainingsdoeleinden door niet-leden anders dan kort voor een wedstrijd, omdat
MAC Lierop niet aannemelijk heeft gemaakt dat dit gebruik wordt beschermd door het overgangsrecht.
Wel is aannemelijk volgens deze uitspraak dat het door MAC Lierop gedane beroep op het
overgangsrecht deels slaagt en dat het college ten onrechte handhavend heeft opgetreden tegen het
gebruik van de crossbaan voor nationale wedstrijden en trainingsdoeleinden voor leden. Daarnaast is
aannemelijk gemaakt dat niet-leden kort voor een wedstrijddag trainen op het parcours om
baankennis te vergaren voor de wedstrijd waarbij gedacht kan worden aan twee tot drie weken voor
een wedstrijdweekend op de toegestane trainingsdagen en - uren.

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het college het besluit van 3 september 2019 genomen. In
dat besluit heeft het college besloten handhavend op te treden tegen een deel van het gebruik dat
MAC Lierop van het perceel maakt. Zo dient MAC Lierop het met het bestemmingsplan strijdige gebruik
van het perceel bestaande uit motorcrossactiviteiten ten behoeve van (het organiseren van) Grand
Prix's te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per
(geconstateerde) overtreding, een en ander tot een maximum van € 20.000,00. Daarnaast dienen de
motorcrossactiviteiten voor trainingsdoeleinden (sec) door niet-leden, anders dan kort voor een
nationale wedstrijd waaronder verstaan wordt een tijdvak van drie weken voor een
wedstrijd(weekend) op de daarbij toegestane trainingsdagen en -uren te staken en gestaakt te
houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per (geconstateerde) overtreding, een en
ander tot een maximum van € 20.000,00-.

Na dit besluit van 3 september 2019 mogen drie tot vier keer per jaar nationale
motorcrosswedstrijden worden georganiseerd, twee keer per week gedurende vier uren mag er
worden getraind door leden van MAC Lierop en drie weken voorafgaand aan een nationale wedstrijd
mogen niet-leden ook trainen. MAC Lierop is niet opgekomen tegen dit besluit. [appellant] en anderen
wel omdat zij vrezen dat de overlast met de opgelegde last onder dwangsom niet zal verdwijnen.

Beroep

2.    [appellant] en anderen betogen dat de overgangsrechtelijke bescherming van het gebruik ten
tijde van het besluit van 3 september 2019 is vervallen. [appellant] en anderen verwijzen in dit
verband naar artikel 38.2, derde lid, van de planvoorschriften van het "Buitengebied Someren" uit
2011 waarin is bepaald dat, indien het gebruik dat wordt beschermd door het overgangsrecht na het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken,
het verboden is dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. Volgens [appellant] en anderen
is het gebruik in dit geval meer dan een jaar onderbroken. De reden van het stilliggen van de
activiteiten doet daarbij volgens [appellant] en anderen niet ter zake. Zij wijzen daarbij op een



uitspraak van de Afdeling van 8 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2628).

Ten tweede voeren [appellant] en anderen aan dat vanaf 18 juli 2018 tot en met 18 juli 2019 slechts
één eendaags motorcrossevenement plaats heeft gevonden, namelijk op 10 maart 2019. Daarnaast
hebben tijdens die periode geen trainingsactiviteiten plaatsgevonden. Dat betekent dat de
overgangsrechtelijke bescherming volgens [appellant] en anderen alleen de organisatie van één
eendaagse wedstrijd omvat.

Verder betogen [appellant] en anderen dat het gebruik van het perceel tijdens de nationale
wedstrijden is geïntensiveerd. Zo wijzen zij in dit kader bijvoorbeeld op de op- en
afbouwwerkzaamheden die geruime tijd in beslag nemen.

2.1.    Artikel 38.2 van de planvoorschriften van het bestemmingsplan "Buitengebied Someren" luidt:

"1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten
of te laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan."

2.2.    Het college geeft in de schriftelijke uiteenzetting te kennen dat het MAC Lierop niet kan worden
verweten dat zij tot de uitspraak van de Afdeling op 18 juli 2018 de activiteiten op het perceel op
straffe van een dwangsom heeft gestaakt. Na afloop van de uitspraak van de Afdeling van 18 juli 2018
zijn de activiteiten op het perceel volgens het college weer hervat wat betreft het organiseren van
nationale wedstrijden. Zo zijn volgens het college op 10 maart, 8 september, 6 en 20 oktober 2019
wedstrijden georganiseerd en verreden. Daarnaast heeft het college in afwachting van een mogelijke
vergunningverlening aan MAC Lierop gevraagd een pas op de plaats te maken met de
trainingsactiviteiten. Dit verzoek heeft MAC Lierop om een oplossing voor het geschil te vinden
ingewilligd.

2.3.    Naar het oordeel van de Afdeling is het college er onder de hiervoor onder 2.2 genoemde
omstandigheden terecht van uitgegaan dat artikel 38.2, derde lid, van de planvoorschriften niet met
zich brengt dat het gebruik dat MAC Lierop maakt van het perceel niet meer zou worden beschermd
door het overgangsrecht van het bestemmingsplan. MAC Lierop was immers gedwongen vanwege een
opgelegde last onder dwangsom haar activiteiten tijdelijk te staken dan wel heeft die activiteiten op
verzoek van het college tijdelijk gestaakt. De intentie van MAC Lierop om het perceel te blijven
gebruiken als crossterrein is altijd duidelijk geweest. Bovendien heeft MAC Lierop in 2019 nationale
wedstrijden georganiseerd. Vergelijk in dit kader ook de uitspraak van de Afdeling van 15 april 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:1081. Dat het gebruik van het perceel voor trainingsdoeleinden niet gelijktijdig is
hervat met de wedstrijden en in afwachting van overleg tussen partijen over de legalisering pas na de
mededeling dat het gebruik van het perceel zal worden gedoogd, weer is gestart, betekent niet dat
dit gebruik niet meer wordt beschermd als gevolg van deze onderbreking. Ook deze staking houdt
immers verband met de opgelegde last onder dwangsom en de gevraagde pas op de plaats van het
college aan MAC Lierop.

[appellant] en anderen hebben geen begin van bewijs geleverd voor  de door hen aangevoerde
stelling dat het gebruik van het perceel voor nationale wedstrijden afgelopen jaren zodanig is
geïntensiveerd dat dit gebruik niet meer wordt beschermd door het in het bestemmingsplan
opgenomen overgangsrecht. Dat de opbouwwerkzaamheden enige tijd voorafgaand aan de nationale
wedstrijd aanvangen, komt, zoals MAC Lierop ter zitting van de Afdeling nader heeft toegelicht,
doordat vrijwilligers deze werkzaamheden verrichten buiten hun normale werkzaamheden om.

Het betoog faalt.

Activiteit milieu



3.    [appellant] en anderen betogen daarnaast dat een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu
ontbreekt en dat het college in het besluit van 3 september 2019 ten onrechte geen beslissing om
handhavend op te treden heeft genomen voor zover het deze activiteit betreft.

3.1.    Zoals nader toegelicht ter zitting van de Afdeling door [appellant] en anderen hangt dit betoog
samen met hetgeen is aangevoerd in de procedure over het door hen ingediende verzoek om
handhaving tegen de crossactiviteiten op het perceel zonder omgevingsvergunning voor de activiteit
milieu. De Afdeling ziet gelet op hetgeen in haar uitspraak van heden in zaaknummer
202000367/1/R4, ECLI:NL:RVS:2020:2576, is overwogen geen reden voor een vernietiging van het
besluit van 3 september 2019.

Het betoog faalt.

Wet natuurbescherming

4.    Het betoog van [appellant] en anderen dat het op grond van artikel 2.7 van de Wet
natuurbescherming verboden is zonder vergunning handelingen te verrichten die de kwaliteit van de
natuurlijke habitat of de habitat van soorten in het Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een
significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen, is ter
zitting ingetrokken.

Slot en conclusie

5.    Het beroep is ongegrond.

6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. S.F.M. Wortmann, voorzitter, en mr. B.J. Schueler en mr. R.J.J.M. Pans, leden,
in tegenwoordigheid van mr. S. Vermeulen, griffier.

De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 4 november 2020

700.



Instantie Raad van State

Datum uitspraak 04-11-2020

Datum publicatie 04-11-2020

Zaaknummer 201908999/1/R1

Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 25 juli 2018 heeft het collegee van burgemeester en wethouders van
Amsterdam aan Reggae Lake Festival B.V. een tijdelijke omgevingsvergunning
verleend voor het evenement "Reggae Lake Festival 2018" op 25 en 26 augustus
2018 in het Gaasperpark in Amsterdam. Het Reggae Lake Festival is een festival
dat jaarlijks plaatsvindt in het Gaasperpark. In 2018 heeft het festival
plaatsgevonden op 25 en 26 augustus. Het college heeft destijds aan de
initiatiefnemers van het festival, Reggae Lake, een tijdelijke omgevingsvergunning
verleend ten behoeve van het festival. Het Gaasperpark maakt deel uit van het
Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN). De stichting heeft tegen de vergunning
bezwaar gemaakt, omdat het evenement de natuurwaarden van het NNN aantast.
Het college heeft het bezwaar van de stichting niet-ontvankelijk verklaard op de
grond dat de stichting geen belanghebbende is.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
Module Ruimtelijke ordening 2020/8446 met annotatie van G. van den End 

Uitspraak

201908999/1/R1.

Datum uitspraak: 4 november 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

Stichting Natuurbescherming ZO, gevestigd te Amsterdam,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 5 november 2019 in zaak nr. 19/1809 in het
geding tussen:

de stichting

en

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Procesverloop

Bij besluit van 25 juli 2018 heeft het college aan Reggae Lake Festival B.V. (hierna: Reggae Lake) een
tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het evenement "Reggae Lake Festival 2018" op 25 en
26 augustus 2018 in het Gaasperpark in Amsterdam.

ECLI:NL:RVS:2020:2620



Bij besluit van 12 februari 2019 heeft het college het door de stichting daartegen gemaakte bezwaar
niet-ontvankelijk verklaard.

Bij uitspraak van 5 november 2019 heeft de rechtbank het door de stichting daartegen ingestelde
beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de stichting hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De stichting heeft een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 31 augustus 2020, waar de stichting,
vertegenwoordigd door [gemachtigde] en mr. J.E. Dijk, advocaat te Haarlem, en het college,
vertegenwoordigd door mr. R.M.E. de Vries en M.W.D. Schoots, zijn verschenen. Verder is als partij
gehoord Reggae Lake, vertegenwoordigd door mr. M.L. Diepenhorst, advocaat te Amsterdam.

Overwegingen

Inleiding

1.    Het Reggae Lake Festival is een festival dat jaarlijks plaatsvindt in het Gaasperpark te
Amsterdam. In 2018 heeft het festival plaatsgevonden op 25 en 26 augustus. Het college heeft
destijds aan de initiatiefnemers van het festival, Reggae Lake, een tijdelijke omgevingsvergunning
verleend ten behoeve van het festival. Het Gaasperpark maakt deel uit van het Natuurnetwerk
Nederland (hierna: NNN). De stichting heeft tegen de vergunning bezwaar gemaakt, omdat het
evenement de natuurwaarden van het NNN aantast. Het college heeft het bezwaar van de stichting
niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat de stichting geen belanghebbende is.

2.    De verleende omgevingsvergunning is een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef
en onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en is gebaseerd op
artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°, van de Wabo in samenhang met artikel 4, aanhef
en onder 11, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Het hoger beroep van de stichting

Ontvankelijkheid van het bezwaar

3.    De stichting betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college haar
bezwaar tegen het besluit van 25 juli 2018 terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.

    Ten eerste bestrijdt de stichting het oordeel van de rechtbank dat het aantal feitelijke
werkzaamheden van de stichting in verhouding tot het grote aantal bestuursrechtelijke procedures
onvoldoende is geweest om aan te nemen dat de stichting relevante feitelijke werkzaamheden ter
behartiging van haar doelstelling heeft verricht. Volgens de stichting gaat de rechtbank er ten
onrechte van uit dat er een verband bestaat tussen het aantal procedures en de omvang van de
feitelijke werkzaamheden. Dit verband volgt volgens haar niet uit artikel 1:2 van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: de Awb), of uit rechtspraak van de Afdeling die op basis van deze bepaling is
ontwikkeld. Voor zover de Afdeling in haar uitspraak van 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1139, wel
heeft beoogd een verband te leggen tussen de feitelijke werkzaamheden en het aantal procedures
dan is deze uitspraak niet in overeenstemming met artikel 1:2, derde lid, van de Awb en met de
relevante rechtspraak van de Afdeling op dit punt. Onder verwijzing naar de uitspraken van 4
december 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:4080) en 6 november 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3733) betoogt de
stichting dat voor de beoordeling van voldoende feitelijke werkzaamheden alleen naar die
werkzaamheden wordt gekeken. De stichting stelt dat het haar bovendien niet kan worden verweten
dat zij veel procedures voert, omdat het aantal procedures afhankelijk is van de aard van de
activiteiten waartegen zij ageert. De stichting verzet zich immers tegen festivals, activiteiten waarvoor
ieder jaar zowel een omgevingsvergunning als een evenementenvergunning moet worden verleend
en dit verschilt met een bouwproject, waarvoor in beginsel één omgevingsvergunning wordt verleend,
aldus de stichting.

    De stichting bestrijdt ten tweede het oordeel van de rechtbank dat zij onvoldoende feitelijke
werkzaamheden zou hebben verricht voor 3 augustus 2018. Volgens de stichting blijkt uit een lijst van
activiteiten die zij in beroep heeft overgelegd overduidelijk dat zij voldoende feitelijke werkzaamheden



heeft verricht. In dit verband wijst de stichting erop dat het college ten onrechte heeft gesteld dat de
website en weblog door de stichting met name worden gebruikt om informatie te verspreiden over de
procedures. Volgens de stichting gebruikt zij dit medium namelijk voor het verstrekken van allerlei
informatie, samenhangend met de natuur in en om Amsterdam. Ook blijkt uit het blog dat de feitelijke
werkzaamheden onder meer bestaan in het aanspreken van mensen die werkzaamheden verrichten
in het park op aantasting van natuurwaarden en het onderhouden van contacten met mensen die in
en om het Gaasperpark hun werk verrichten. Ter zitting heeft de stichting benadrukt dat de feitelijke
werkzaamheden in hoeveelheid fors zijn toegenomen.

    Tot slot heeft de rechtbank volgens de stichting ten onrechte de suggestie gewekt dat het feit dat
zij maar één bestuurslid heeft, in de weg staat aan ontvankelijkheid, aangezien een stichting door
één of meer bestuursleden kan worden opgericht en bestuurd en dit geen belemmering vormt voor
het verrichten van feitelijke werkzaamheden. Bovendien worden in artikel 1:2 van de Awb geen eisen
gesteld aan de omvang van het bestuur van een rechtspersoon, aldus de stichting.

3.1.    Artikel 8:1 van de Awb luidt: "Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de
bestuursrechter."

    Artikel 1:2, eerste lid, luidt: "Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken."

    Het derde lid luidt: "Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de
algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke
werkzaamheden in het bijzonder behartigen."

3.2.    Om te kunnen bepalen of het belang van de stichting rechtstreeks is betrokken bij het besluit
tot vergunningverlening is, naast haar statutaire doel, van belang of zij feitelijke werkzaamheden
verricht met het oog op de behartiging van haar doelstelling.

    Bij de feitelijke werkzaamheden moet worden gekeken naar de periode voorafgaand aan het
indienen van het bezwaarschrift. De Afdeling verwijst hiervoor bij wijze van voorbeeld naar haar
uitspraak van 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3431. Verder geldt dat het enkel in rechte
opkomen tegen besluiten als regel niet kan worden aangemerkt als feitelijke werkzaamheden in de
zin van artikel 1:2, derde lid, van de Awb. Dat geldt ook voor werkzaamheden die daarmee verband
houden, zoals het indienen van zienswijzen over ontwerpbesluiten, het vergaren van informatie ten
behoeve van bestuursrechtelijke procedures en het via de website informeren van derden over
aanhangige of afgeronde procedures. Een andere uitleg zou betekenen dat voor de ontvankelijkheid
van een bezwaar of beroep van een rechtspersoon, in een geval als hier aan de orde, voldoende is
dat hij dergelijke rechtsmiddelen wil aanwenden. De uitleg van de criteria van artikel 1:2, derde lid,
van de Awb zou er dan op neerkomen dat het beroepsrecht in feite voor een ieder open zou staan
(actio popularis). Dat is echter juist niet de bedoeling van de beroepsmogelijkheid voor
belanghebbende rechtspersonen. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van 1 oktober 2008,
ECLI:NL:RVS:2008:BF3911.

3.3.    Op grond van artikel 2 van de statuten heeft de stichting als werkgebied de regio Amsterdam
en omstreken en als doel onder meer de bescherming van het leefmilieu en de natuurgebieden,
natuur, fauna en flora in deze regio. Daarnaast is in dit artikel als doelstelling genoemd de behartiging
en bevordering van de waarden van de Amsterdamse natuurgebieden en parken, met bijzondere
aandacht voor het NNN in Amsterdam Zuidoost, met name het Gaasperplaspark (Gaasperpark), de
zuidoever van de Gaasperplas, de Gaasperzoom, De Hoge Dijk met Klarenbeek en de Riethoek.

    Uit artikel 2 van de statuten blijkt dat de stichting haar doelstelling wil bereiken (i) door actie te
voeren en zich te verzetten tegen bouwplannen en horecaplannen, uitbreiding van commerciële
voorzieningen door de gemeente Amsterdam, recreatieschap Groengebied Amstelland en de provincie
en (ii) door het verzet tegen grootschalige muziekfestivals die de natuur, flora en fauna en de
natuurbeleving in het gebied wreed verstoren. Indien nodig zullen ook (iii) juridische stappen
ondernomen worden om het behoud van het NNN, van de natuur, de flora en fauna, in de
metropolitane regio te verdedigen en te verzekeren.

3.4.    De op 25 juli 2018 verleende vergunning maakte een evenement mogelijk in het Gaasperpark.
Dit park ligt in het werkgebied van de stichting dat in de statutaire doelomschrijving is genoemd.



3.5.    Het bezwaarschrift is ingediend op 3 augustus 2018. Dit betekent dat het gaat om de vraag of
de stichting in de periode voorafgaand aan het indienen van het bezwaarschrift, dus tot augustus
2018, voldoende relevante feitelijke werkzaamheden heeft verricht . De Afdeling verwijst bij wijze van
voorbeeld naar haar uitspraak van 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4292.

    In de uitspraken van 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1139, en 18 maart 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:808, die ook gaan over vergunningen voor evenementen in het Gaasperpark, heeft
de Afdeling geoordeeld dat de stichting vanaf haar oprichting begin 2016 tot halverwege 2017 geen
relevante feitelijke werkzaamheden heeft verricht ter behartiging van algemene belangen. De Afdeling
heeft zich daarbij gebaseerd op stukken met gegevens over de feitelijke werkzaamheden die de
stichting heeft toegezonden. Uit die stukken heeft de Afdeling afgeleid dat de stichting zich met name
heeft toegelegd op het voeren van juridische procedures en op het verrichten van activiteiten die
daarmee verband houden, zoals het inzamelen van informatie ter voorbereiding van procedures.
Activiteiten zoals het onderhouden van een weblog en een website en de omstandigheid dat de
stichting in november 2016 heeft ingesproken over het evenementenbeleid heeft de Afdeling
onvoldoende geacht in verhouding tot de activiteiten die worden verricht voor het in rechte opkomen
tegen besluiten.   

3.6.    Anders dan de stichting betoogt, bestaat er geen grond voor het oordeel dat de rechtbank door
in te gaan op de verhouding tussen het aantal door de stichting gevoerde bestuursrechtelijke
procedures en de door haar verrichte relevante feitelijke werkzaamheden ter behartiging van haar
doelstelling, heeft gehandeld in strijd met artikel 1:2, derde lid, van de Awb en met de relevante
rechtspraak van de Afdeling op dit punt. De rechtbank wijkt hiermee niet af van eerdere rechtspraak
van de Afdeling waaruit die verhouding al blijkt. Het gaat er immers vooral om dat er, naast het voeren
van eventuele bestuursrechtelijke procedures, voldoende relevante feitelijke werkzaamheden ter
verwezenlijking van de statutaire doeleinden worden uitgevoerd.

3.7.    Verder stelt de Afdeling vast dat de stichting een lijst heeft overgelegd met feitelijke
werkzaamheden. Ter ondersteuning van die lijst heeft de stichting een aantal bijlagen toegevoegd.
Die bijlagen gaan onder meer over correspondentie met het stadsdeel Amsterdam Zuid Oost, de raad
van de gemeente Amsterdam of de provincie Noord Holland over deelname van de stichting aan
bijeenkomsten en inspraakavonden, en correspondentie met andere belangenorganisaties of
natuurverenigingen, waarin [gemachtigde] als stichting wordt uitgenodigd om deel te nemen aan
participatietrajecten en bijeenkomsten. Weliswaar is het aantal activiteiten van de stichting
toegenomen ten opzichte van de activiteiten in eerder gevoerde procedures, maar in de invulling van
die activiteiten is als totaalbeeld weinig verandering opgetreden. Uit de door de stichting overgelegde
lijst met feitelijke werkzaamheden en de daarbij behorende bijlagen volgt namelijk dat de stichting
hoofdzakelijk correspondeert met overheden, deelneemt aan bijeenkomsten en participatietrajecten
van overheden en belangenorganisaties en verder een weblog en een website bijhoudt, maar zelf
weinig tot geen activiteiten onderneemt of initiatieven opzet ter verwezenlijking van haar doelen. De
werkzaamheden van de stichting slaan nog steeds vooral op het voeren van juridische procedures en
daarmee samenhangende activiteiten. De Afdeling is daarom van oordeel dat uit de door de stichting
bedoelde lijst met bijlagen niet kan worden afgeleid dat haar feitelijke werkzaamheden in relevante
zin zijn gewijzigd ten opzichte van de eerder door de Afdeling beoordeelde werkzaamheden van de
stichting, zoals volgt uit punt 3.5 hierboven. De rechtbank heeft het bezwaar van de stichting al
daarom terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan voldoende relevante feitelijke
werkzaamheden.

    Het beroep faalt.

Conclusie

4.    Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. D.A. Verburg, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr.



D.A.B. Montagne, griffier.

Het lid van de enkelvoudige kamer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 4 november 2020

374-931.
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Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 12 maart 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van
Noord-Brabant aan Raedthuys Windenergie B.V. een ontheffing verleend van de
verbodsbepalingen uit de artikelen 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming voor
in het besluit genoemde vogel- en vleermuissoorten, ten behoeve van de aanleg en
exploitatie van drie windturbines nabij verkeersknooppunt Galder te Breda, als
onderdeel van Windpark A16. Het besluit tot verlening van de ontheffing is
genomen ten behoeve van het oprichten en in werking hebben van drie
windturbines op Windpark Galder. De windturbines zijn gepland ten zuiden van
Breda en aan de noordoostkant van het verkeersknooppunt Galder, dat wordt
gevormd door de aantakking van rijksweg A58 aan de oostkant op rijksweg A16.
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Uitspraak

201903256/1/R2.

Datum uitspraak: 4 november 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant] en anderen, respectievelijk wonend te Breda, Raamdonksveer en Eindhoven, vereniging
Natuurplein de Baronie en de Stichting Vrienden van het Mastbos, beide gevestigd te Breda, en de
vereniging Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant, gevestigd te Sint-Oedenrode, thans gemeente
Meierijstad, (hierna tezamen [appellant] en anderen),

appellanten,

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 12 maart 2019 heeft het college aan Raedthuys Windenergie B.V. een ontheffing
verleend van de verbodsbepalingen uit de artikelen 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming (hierna:

ECLI:NL:RVS:2020:2621



Wnb) voor in het besluit genoemde vogel- en vleermuissoorten, ten behoeve van de aanleg en
exploitatie van drie windturbines nabij verkeersknooppunt Galder te Breda, als onderdeel van
Windpark A16.

Tegen dit besluit hebben [appellant] en anderen beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Raedthuys Windenergie B.V. heeft, hiertoe in de gelegenheid gesteld, een schriftelijke uiteenzetting
gegeven.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (hierna: STAB) heeft
desgevraagd een deskundigenverslag uitgebracht.

[appellant] en anderen hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 juni 2020, waar [appellant] en anderen,
vertegenwoordigd door [gemachtigde A], en [gemachtigde B], bijgestaan door mr. drs. J. Rutteman,
advocaat te Amsterdam, en het college, vertegenwoordigd door E.A.M. Bruggink, ing. R.G. Verbeek, mr.
A. Speekenbrink en ing. M.L.A. Disco, bijgestaan door mr. C.E. Barnhoorn, advocaat te Den Haag, zijn
verschenen.

Verder is Raedthuys Windenergie B.V. (thans: Pure Energie Wind B.V.), vertegenwoordigd door
[gemachtigde C] en bijgestaan door [gemachtigde D], ter zitting als partij gehoord.

Overwegingen

Inleiding

1.    Het besluit tot verlening van de ontheffing op grond van de Wnb is genomen ten behoeve van het
oprichten en in werking hebben van drie windturbines op Windpark Galder.

    De windturbines zijn gepland ten zuiden van Breda en aan de noordoostkant van het
verkeersknooppunt Galder, dat wordt gevormd door de aantakking van rijksweg A58 aan de oostkant
op rijksweg A16.

    De turbines zijn voorzien in een gebied met agrarische gronden, dat wordt begrensd aan de
noordzijde door het buurtschap Overa, aan de oostzijde door het Mastbos en aan de zuid- en
westzijde door de rijkswegen. Aan de zuidzijde van de rijksweg A58 bevinden zich de Galderse Meren.

1.1.    De geplande windturbines hebben een ashoogte van minimaal 122 tot 142 m, een
rotordiameter van 136 tot 150 m en een maximale tiphoogte van 190 tot 210 m. De vergunning is
verleend voor de periode tot uiterlijk 30 november 2047.

    Ontwikkelaars en exploitanten van de windturbines zijn Raedthuys Windenergie B.V. en Renewable
Energy Factory B.V., thans Pure Energie Wind B.V.

1.2.    De turbines maken deel uit van Windpark A16, bestaande uit 28 turbines. Deze zijn voorzien op
4 locaties langs de rijksweg A16 over een lengte van ongeveer 28 km. Voor de realisering van
Windpark A16 is door Provinciale Staten van Noord-Brabant op 28 september 2018 het inpassingsplan
"Windenergie A16" vastgesteld.

    Met het inpassingsplan wordt in totaal minimaal 100 MW aan windenergie mogelijk gemaakt.
Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de afspraken die de provincie heeft gemaakt om
eind 2020 minimaal 470,5 MW aan windenergie op land te hebben gerealiseerd.

1.3.        De relevante regelgeving is opgenomen in de uitspraak of in de bijlage bij deze uitspraak. De
bijlage maakt deel uit van de uitspraak.

Ingetrokken beroepsgrond

2.    Ter zitting hebben appellanten hun beroepsgrond over de bij het bestreden besluit verleende
ontheffing voor de buizerd ingetrokken.

Ontvankelijkheid

3.    Het college stelt dat het beroep voor zover dat is ingesteld door [appellant], [appellant A] en
[namen 24 andere appellanten] (hierna ook: natuurlijke personen), niet-ontvankelijk is.

    Daarbij betoogt het college dat de afstand van hun woningen tot de windturbines te groot is en het
aantal verwachte slachtoffers onder vogels en vleermuizen te gering is om invloed te hebben op hun



woon- en leefomgeving en op grond daarvan belanghebbendheid bij het besluit tot ontheffing aan te
kunnen nemen. Dat twee van hen eigenaar zijn van gronden die op kortere afstanden liggen, maakt
dit volgens het college niet anders, omdat die gronden geen deel uitmaken van hun woon- en
leefomgeving.

    Ook vereniging Natuurplein de Baronie is volgens het college geen belanghebbende bij het
bestreden besluit, omdat - zo is ter zitting gebleken - het college van mening is dat haar statutaire
doelstelling te veelomvattend is om op grond daarvan belanghebbendheid te kunnen aannemen.

3.1.    Uit artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), in samenhang gelezen met
artikel 8:6 van de Awb en artikel 2 van bijlage 2 bij de Awb, volgt dat uitsluitend belanghebbenden
beroep kunnen instellen tegen het bestreden besluit. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb
wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken. Ingevolge het derde lid worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede
beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun
feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

Natuurlijke personen

3.2.    Onder verwijzing naar haar uitspraak van 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, over het
windpark De Drentse Monden en Oostermoer onder 9.1, overweegt de Afdeling dat bij de beoordeling
of een appellant belanghebbende is bij een soortenbeschermingsontheffing die op grond van de Wnb
is verleend, de ruimtelijke uitstraling van het project, waarop de ontheffing ziet - in dit geval de
uitbreiding van een windmolenpark - niet van belang is. Bepalend is of de handeling waarvoor de
soortenbeschermingsontheffing is verleend, een ruimtelijke uitstraling heeft op de woon- en
leefomgeving van de betrokken appellant. In dit geval is de handeling waarvoor de
soortenbeschermingsontheffing is verleend het doden van vogels en vleermuizen door de voorziene
windturbines. Een soortenbeschermingsontheffing heeft dan ook een tot die handeling beperkte
ruimtelijke uitstraling.

3.3.    Niet in geschil is dat de betrokken natuurlijke personen op een afstand van 565 m tot 50 km tot
de voor hen dichtstbijzijnde voorziene windturbine wonen.

    De rotorbladen zijn maximaal 75 m groot, zodat aanvaringen van vogels en vleermuizen met een
windturbine zullen plaatsvinden op een afstand van ongeveer 500 m en meer vanaf deze woningen.

    Gelet op genoemde afstanden is de Afdeling van oordeel dat het directe woon- en leefklimaat ter
plaatse van deze woningen niet is betrokken bij aanvaringen van vleermuizen en vogels met de
windturbines.

    Hetzelfde geldt voor de recreatiewoningen van [appellant A] aan de [locatie 1] en [locatie 2], omdat
deze woningen op ruim 100 m van genoemd aanvaringspunt liggen. Vanwege deze afstand is ook het
directe woon- en leefklimaat ter plaatse van deze recreatiewoningen niet betrokken bij aanvaringen
van vleermuizen en vogels met de windturbines.

3.4.    De betrokken natuurlijke personen, daarbij inbegrepen [appellant A], hebben geen gegevens
naar voren gebracht die tot het oordeel moeten leiden dat de handeling, waarvoor deze ontheffing is
verleend, desondanks een ruimtelijke uitstraling zal hebben op hun woon- en leefomgeving. De enkele
omstandigheid dat vleermuizen die aanvaringsslachtoffer kunnen worden van de voorziene
windturbines, in de directe omgeving van de woningen van deze natuurlijke personen voorkomen,
omdat zij daar vliegen, foerageren of mogelijk verblijven, zoals ter zitting naar voren is gebracht, is
daarvoor onvoldoende. Ook een louter subjectief gevoel van betrokkenheid bij een besluit, hoe sterk
dat gevoel ook is, is daarvoor niet voldoende.

3.5.    Gelet op het voorgaande zijn de onder 3 genoemde natuurlijke personen geen
belanghebbenden bij de ontheffing, zodat zij daartegen geen beroep kunnen instellen.

Vereniging Natuurplein de Baronie

Blijkens artikel 1, derde lid, van de oprichtingsakte van vereniging Natuurplein de Baronie van 19
december 2016 omvat het werkgebied van de federatie de Baronie van Breda met aangrenzende
gemeenten.

    Blijkens artikel 2 stelt de vereniging zich ten doel het behouden en bevorderen van de natuur- en



leefomgeving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

    De vereniging probeert dit doel onder meer te bereiken door:

a. het vertegenwoordigen van aangesloten verenigingen bij onderwerpen van gezamenlijk belang;

b. het ondersteunen van de aangesloten verenigingen in het bereiken van hun doelstellingen;

c. het zoeken naar inhoudelijke verbinding tussen de aangesloten verenigingen en hun leden;

d. het plegen van overleg met gemeentelijke en andere (semi-)overheidsinstanties en andere daartoe
in aanmerking komende organisaties;

e. het betrekken van inwoners uit de regio de Baronie van Breda bij het behouden en bevorderen van
de natuur;

f. alle haar ten dienste staande andere wettige middelen, die voor het doel van de federatie
bevorderlijk zijn. Deze doelstelling is naar het oordeel van de Afdeling gericht op het behartigen van
algemene belangen als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Awb.

    Naast het doel van de vereniging is, om te kunnen bepalen of het belang van de vereniging
rechtstreeks is betrokken bij het bestreden besluit, relevant of zij feitelijke werkzaamheden verricht
met het oog op de behartiging van haar doelstelling.

    Vereniging Natuurplein De Baronie heeft desgevraagd schriftelijk meegedeeld welke feitelijke
werkzaamheden zij heeft verricht met het oog op de door haar behartigde statutaire belangen en
daarvan ook bewijsstukken overgelegd.

    Zij heeft als feitelijke werkzaamheden onder meer genoemd: het voeren van overleg met de
betrokken wethouder van de gemeente Breda over natuur en nieuwbouwprojecten om ecologische
aspecten en ideeën in te brengen, het verstrekken van inbreng en commentaar bij de ontwikkeling
van de omgevingsvisies in De Baronie, het document Regionale Strategie Energie voor het gebied en
de Nota Evenementenbeleid voor de gemeente Breda en het initiëren van de aanleg van nieuw groen
en natuur binnen de Baronie van Breda.

    Gelet op het doel van deze vereniging zoals aangegeven in haar statuten, bezien in samenhang
met de hiervoor beschreven feitelijke werkzaamheden die zij verricht die ook zien op het in de
statuten beschreven beperkte werkgebied, is de Afdeling van oordeel dat het belang van de
vereniging Natuurplein de Baronie rechtstreeks bij het bestreden besluit is betrokken.

Conclusie ontvankelijkheid

3.6.    Het beroep is dan ook niet-ontvankelijk, voor zover het is ingediend door [appellant], [appellant
A] en [namen 24 andere appellanten].

3.7.    Gelet op het bovenstaande zal hieronder het beroep voor zover dit is ingediend door vereniging
Natuurplein de Baronie, Stichting Vrienden van het Mastbos en de vereniging Vleermuiswerkgroep
Noord-Brabant (hierna: de vereniging en stichtingen) worden behandeld.

Inhoudelijk

4.    De vereniging en stichtingen betogen dat de onderzoeken waarop de verleende ontheffing is
gebaseerd, ontoereikend zijn.

    Zij voeren eerst aan dat ten onrechte geen gehoor is gegeven aan de aanbevelingen in het
Deelrapport "Natuur Windpark A16 Noord-Brabant" en het rapport "Beschermde soorten Windpark
A16,  Noord-Brabant, Veldonderzoek 2017 (-)" om het gebruik door vleermuizen van het gebied in de
maand juni en de kraamverblijven van vleermuizen nader te onderzoeken. Met de Notitie
"Veldonderzoek 2018 Windpark A16 en toetsing aan Wet natuurbescherming" van 12 juli 2018 is
daaraan volgens hen niet voldaan, omdat dit niet is gebaseerd op toereikend vervolgonderzoek.

    De vereniging en stichtingen voeren verder aan dat ten onrechte geen nader onderzoek is verricht
naar de specifieke risico’s van de locatie Galder voor vleermuizen. Omdat de windturbines nabij het
Mastbos en de Galderse meren zijn gepland, is volgens hen intensief verkeer van vleermuizen tussen
dat bos en water te verwachten. Niet kan worden uitgesloten dat zich ter plaatse vliegroutes van de
gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de rosse vleermuis bevinden.

    Daarbij betogen zij dat de uitgevoerde onderzoeken niet aan de eisen voldoen die op basis van



Europese richtlijnen aan vleermuisonderzoeken worden gesteld. Dat de bij de onderzoeken
gehanteerde methode niet geschikt is om een goed beeld te krijgen van de aanwezigheid van
vleermuizen, blijkt volgens hen uit de door hen ingediende "Notitie beoordeling plannen windturbines
bij Mastbos" van bureau Regelink van 24 september 2018 (hierna: contra-expertise 2018).

    De vereniging en stichtingen hebben ook betoogd dat er geen dwingende reden van groot
openbaar belang is bij het plaatsen van windturbines op de locatie Galder.     

    De vereniging en stichtingen hebben ter onderbouwing van hun stellingen verder verwezen naar
het door hen overgelegde rapport "Notitie Beoordeling ontheffing (-) Windpark Galder" van bureau
Regelink van 1 juni 2020 (hierna: contra-expertise 2020). Uit dit rapport blijkt volgens hen dat het
aantal slachtoffers onder de gewone dwergvleermuis veel hoger zal liggen dan bij de besluitvorming is
aangenomen. Volgens hen zal zich een significant effect op de relevante populatie daarvan voordoen,
ook als de maatregelen worden genomen die in de ontheffing zijn voorgeschreven.

    Daarom is volgens hen niet op een duidelijke en kenbare wijze gemotiveerd waarom de ontheffing
konden worden verleend of niet hoefde te worden aangevraagd.

5.    Over het betoog van de vereniging en stichtingen over de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en
de rosse vleermuis stelt de Afdeling eerst vast, dat bij het bestreden besluit niet voor deze
vleermuissoorten, maar alleen voor de gewone dwergvleermuis een soortenbeschermingsontheffing is
verleend.

    Zij begrijpt het betoog van de vereniging en stichtingen daarom zo, dat zij betogen dat voor de
ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de rosse vleermuis ook een soortenbeschermingsontheffing
had moeten worden verleend.

    De vaste lijn van de Afdeling is echter dat de diersoorten waarvoor de
soortenbeschermingsontheffing is aangevraagd, bepalend zijn voor de omvang van het geschil. Het
bevoegd gezag - in dit geval het college - moet op basis van de aanvraag besluiten. De diersoorten
waarvoor geen soortenbeschermingsontheffing is gevraagd, staan niet ter beoordeling in de
bezwaarfase, in beroep of in hoger beroep. Zie daarvoor onder andere de uitspraak van de Afdeling
van 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1160 (overweging 10.1) en van 15 februari 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BV5108 (overweging 2.12).

    De aangevoerde gronden over de rosse vleermuis, de laagvlieger en de ruige dwergvleermuis
moeten dan ook in deze procedure buiten beschouwing blijven. Als voor deze vleermuissoorten ten
deze ook een soortenbeschermingsontheffing benodigd zou zijn, terwijl een dergelijke ontheffing niet
is verleend, dan kunnen de vereniging en de stichting terzake om handhaving vragen en tegen het op
een dergelijk verzoek te nemen besluit vervolgens rechtsmiddelen aanwenden. De Afdeling zal
hieronder dan ook alleen ingaan op de beroepsgronden, die de voor de gewone dwergvleermuis
verleende soortenbeschermingsontheffing betreffen.

6.    Het college heeft op de zitting naar voren gebracht dat de vereniging en stichtingen in de contra-
expertise 2020 gronden hebben aangevoerd over in Europese regelgeving voorgeschreven afstanden
van windturbines tot onder meer bosgebied, over de omvang van de zogenoemde catchment area van
de gewone dwergvleermuis en over alternatieve locaties voor de windturbines. Deze gronden hebben
zij volgens het college niet eerder naar voren gebracht, zodat die gronden - naar de Afdeling begrijpt -
vanwege strijd met artikel 1.6a van de Crisis- en herstelwet buiten beschouwing moeten worden
gelaten.

6.1.    Ingevolge artikel 1.6a van de Chw kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van
beroep geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. De Afdeling is van oordeel dat de
vereniging en stichtingen in het hiervoor genoemd stuk geen nieuwe beroepsgronden hebben
aangevoerd, maar een aanvulling van de gronden die zij in hun beroepschrift naar voren hebben
gebracht. Er is daarom geen aanleiding voor het oordeel dat deze aanvulling buiten beschouwing
moet worden gelaten.

7.    De Afdeling overweegt verder als volgt.

Op 18 mei 2018 heeft Bureau Waardenburg het Deelrapport "Natuur Windpark A16 Noord-Brabant"
ten behoeve van de milieueffectrapportage voor het provinciale inpassingsplan en het rapport
"Beschermde soorten Windpark A16, Noord-Brabant, Veldonderzoek 2017 (-)" (hierna: Veldonderzoek



2017) uitgebracht.

    Deze rapporten bevatten de aanbeveling om nader onderzoek uit te voeren naar het
gebiedsgebruik door vleermuizen in de maand juni en naar de aanwezigheid van kraamverblijven van
vleermuizen in het gebied in de periode van 15 mei tot 15 juni.

    In juni 2018 is door Bureau Waardenburg aanvullend onderzoek verricht, waarvan de resultaten
zijn neergelegd in de Notitie "Veldonderzoek 2018 Windpark A16 en toetsing aan Wet
natuurbescherming" (hierna: Veldonderzoek 2018) van 12 juli 2018.

     Anders dan de vereniging en stichtingen stellen, is met het Veldonderzoek 2018 aldus gehoor
gegeven aan de aanbeveling om nader onderzoek te verrichten naar het gebiedsgebruik van
vleermuizen in de maand juni.

    Over het door de vereniging en stichtingen gestelde gebrek aan nader onderzoek naar
kraamlocaties van vleermuizen in het gebied, heeft het college verwezen naar het Veldonderzoek
2017. In dit onderzoek, dat zich destijds nog richtte op alle mogelijke tot het Windpark A16 behorende
locaties, alwaar een windturbine zou kunnen worden opgericht, is volgens het college geconstateerd
dat op of in de nabijheid van de turbines van het daartoe behorende voorkeursalternatief Galder geen
potentiële locaties voor kraamverblijfplaatsen aanwezig waren. Nader onderzoek op dit punt was
volgens het college dan ook niet nodig.

    In antwoord op een vraag van de STAB heeft Bureau Waardenburg in een memo van 14 oktober
2019 uitdrukkelijk bevestigd dat in het Veldonderzoek 2017 de potentie voor de aanwezigheid van
kraamverblijfplaatsen van de varianten van Windenergie A16 rond de daartoe behorende
turbinelocaties tot 50 m daarbuiten is onderzocht. Deze afstand is gekozen om rekening te houden
met een mogelijke verstoring van windturbines op verblijfplaatsen van vleermuizen. Voor de locatie
Galder zijn binnen die afstand geen daarvoor geschikte plaatsen aangetroffen.

    Ter zitting heeft het college nog naar voren gebracht dat de aanbeveling om een vervolgonderzoek
in te stellen naar de daadwerkelijke kraamverblijven van vleermuizen betrekking had op
windturbinelocaties waar, in tegenstelling tot de locatie Galder, wel de aanwezigheid van gebouwen
met potentie voor kraamverblijfplaatsen was geconstateerd, zoals op bedrijventerrein Hazeldonk.

    Gelet op het voorgaande kan de Afdeling het standpunt van de vereniging en stichtingen dat aan
het bestreden besluit geen toereikend onderzoek naar het gebiedsgebruik door vleermuizen in de
maand juni en naar de mogelijke aanwezigheid van kraamverblijven van vleermuizen in het gebied ten
grondslag is gelegd, niet delen.

    Het betoog faalt.

8.    Uit de stukken, waaronder het deskundigenbericht, blijkt dat het onderzoek naar de
aanwezigheid van vleermuizen is uitgevoerd door middel van het bezoeken van een transect van het
gebied, ofwel een bepaalde route waarlangs het onderzoek plaatsvindt, die op 25 juni 2018, op 7 en
24 augustus, en 21 september 2017 hebben plaatsgevonden. In de nazomer van 2017, toen het
voorkeursalternatief nog niet vastgesteld was, is een groter gebied onderzocht. Het in de maand juni
2018 verrichte veldwerk was specifiek gericht op de omgeving van de turbinelocaties van het toen
inmiddels vastgestelde voorkeursalternatief.

    Volgens het deskundigenbericht is de route van het transect door Bureau Waardenburg gekozen
aan de hand van de vaststelling van voor vleermuizen representatieve landschappen op grond van
literatuurstudie.

    Het transect is deels per auto, met een vaste snelheid van ongeveer 25 km per uur, en deels per
fiets afgelegd, waarbij een batdetector met een microfoon is gebruikt. Voor deze transportmiddelen is
gekozen vanwege de omvang van het transect in combinatie met de toegankelijkheid van het gebied.
Volgens het deskundigenbericht is dit een gebruikelijke methode van onderzoek voor het afleggen van
grote transecten en is het gebruik van een batdetector met microfoon gangbaar bij onderzoek naar
vleermuizen. Volgens het deskundigenbericht is het mogelijk om op deze manier een goed beeld van
de activiteit van vleermuizen tot op 100 m hoogte te verkrijgen. Voor de gewone dwergvleermuis is
deze hoogte volgens het deskundigenbericht toereikend, omdat deze vleermuissoort doorgaans op
geringere hoogte vliegt. De vereniging en stichtingen hebben dit niet met gegevens onderbouwd
weersproken.



8.1.    Voor zover de vereniging en stichtingen hebben aangevoerd dat Bureau Waardenburg in plaats
daarvan had moeten uitgaan van de "Guidelines for consideration of bats in wind farm projects" dat is
opgesteld door Eurobats, overweegt de Afdeling als volgt. Het gaat hier om een protocol met
aanbevelingen, dat is gericht aan de Europese Lidstaten. Op nationaal niveau zijn protocollen
opgesteld voor vleermuisonderzoek bij windturbines. Deze protocollen zijn samengevoegd in het
rapport "Protocollen vleermuisonderzoek bij windturbines", waaronder het Vleermuisprotocol. Naar het
college terecht naar voren heeft gebracht, is vleermuisinventarisatie blijkens het Vleermuisprotocol
maatwerk en zijn de protocollen slechts een hulpmiddel. Het gaat hier uitsluitend om ‘guidelines’, ofwel
richtlijnen, waaraan geen bindende werking toekomt.

    Volgens het college heeft Bureau Waardenburg bij de onderzoeken gebruik gemaakt van een eigen
methode, gericht op het in kaart brengen van aanvaringsslachtoffers. Het college heeft daarbij gesteld
dat het Vleermuisprotocol voor het analyseren van aanvaringsrisico’s te weinig houvast biedt om
vanuit veldonderzoek naar een slachtofferinschatting te komen. In het protocol wordt namelijk de
nadruk gelegd op onderzoek in het voorjaar en in de ochtend, wanneer onder vleermuizen in en rond
windparken nauwelijks slachtoffers vallen.

    Uit het verweerschrift blijkt dat de onderzoeken zijn gebaseerd op veldonderzoeken, in dit geval in
2017 en 2018, literatuur- en internetbronnen en aangevuld met een expert judgment van
deskundigen. Die combinatie maakt volgens het college dat een representatief beeld is verkregen van
de in het plangebied voorkomende vleermuizen, hun activiteiten en het gebiedsgebruik van deze
vleermuizen in relatie tot de windturbinelocaties.

    Dit is in het deskundigenbericht bevestigd. Daarbij is nog opgemerkt dat met genoemde
veldonderzoeken een beeld is verkregen van de aangetroffen soorten en aantallen in de periode van
juni tot en met eind september. Daarmee is weliswaar niet een beeld verkregen van een volledig
seizoen, maar wel van de periode waarin de meeste slachtoffers vallen, namelijk van juli tot oktober.
Omdat het onderzoek van Bureau Waardenburg gericht is op het inventariseren van mogelijke
slachtoffers, is dit een voor de hand liggende werkwijze, volgens het deskundigenbericht.

9.    Voor zover de vereniging en stichtingen hebben aangevoerd dat volgens de contra-expertise
2018 onvoldoende onderzoek is ingesteld naar vliegroutes van vleermuizen tussen het Mastbos en de
Galderse meren, als zijnde een gebied met een verhoogd risico van intensief verkeer van vleermuizen,
overweegt de Afdeling als volgt.

    Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de contra-expertise 2018 geen gegevens bevat
waaruit blijkt dat de onderzoeken van Bureau Waardenburg op dit punt niet volledig zijn. Dit wordt in
het deskundigenbericht onderschreven. Daarbij is opgemerkt dat, naar Bureau Waardenburg in de
eerdergenoemde email op 14 oktober 2019 heeft bevestigd, in de Veldonderzoeken van 2017 en 2018
in het kader van het onderzoek naar gebiedsgebruik rekening is gehouden met de aanwezigheid van
vliegroutes en de nabijheid van bos.

    Daarom ziet de Afdeling, anders dan de vereniging en stichtingen hebben gesteld in hun contra-
expertise 2020, geen aanleiding voor het oordeel dat in dit geval had moeten worden aangesloten bij
een minimale afstand van 200 m tot bos, bomenrijen en plassen en andere habitats die van belang
kunnen zijn voor vleermuizen, zoals wordt aangegeven in de hierboven in 8.1 genoemde "Guidelines
for consideration of bats in wind farm projects". Daarbij wijst de Afdeling er ook nog op dat, zoals in
8.1 is overwogen, het hier uitsluitend om ‘guidelines’ ofwel richtlijnen gaat, waaraan geen bindende
werking toekomt.

10.    In paragraaf 3 van de Notitie "Onderbouwing aanvraag Wnb-ontheffing sterfte van vleermuizen
Windpark A16" van 23 februari 2018 van Bureau Waardenburg is het gecumuleerde aantal te
verwachten aanvaringsslachtoffers van de turbines in het gehele Windpark A16 bepaald op 33
exemplaren onder de gewone dwergvleermuis.

    Op basis van het Veldonderzoek 2017 zijn in de "Notitie Onderbouwing aanvraag Wnb-ontheffing
sterfte van vleermuizen" aan de hand van de ruimtelijke verdeling van de vleermuizen over het
plangebied van Windpark A16 de soorten slachtoffers per deelgebied binnen het windpark bepaald.
Daarbij is voor de gewone dwergvleermuis op de locatie Galder een inschatting gemaakt van drie
slachtoffers per jaar zonder stilstandvoorziening en minder dan één slachtoffer per jaar met



toepassing van de stilstandvoorziening.

    In de hiervoor genoemde Notitie is de 1% mortaliteitsnorm berekend aan de hand van een
inschatting van de lokale populatie. Lokale populaties van de gewone dwergvleermuis zijn lastig vast
te stellen, omdat vleermuizen leven in netwerkpopulaties. Voor het vaststellen van de lokale populatie
is daarom uitgegaan van de zogenaamde "catchment area".

    Volgens het deskundigenbericht zijn de populaties gestructureerd rond grote
overwinteringsverblijven en wordt het gebied van waaruit exemplaren naar de
overwinteringsverblijven gaan, aangemerkt als de catchment area. Volgens de notitie is de catchment
area de kleinste geografische eenheid waarop een populatie zinvol gedefinieerd kan worden.

    In tabel 3 van de genoemde Notitie zijn de te verwachten aantallen aanvaringsslachtoffers van de
gewone dwergvleermuis berekend op grond van een catchment area met een straal van
respectievelijk 30, 40 en 50 km.

    Omdat de 1% mortaliteitsnorm het laagst is bij een straal van 30 km - het zogenoemde worst case
scenario - is daarvan in de Notitie verder uitgegaan. Het landoppervlak binnen de catchment area met
een straal van 30 km bedraagt volgens de Notitie 2.765 km². Voor de gemiddelde dichtheid is
uitgegaan van 9 vleermuizen per m².

    De lokale populatie gewone dwergvleermuizen op de locatie is hiermee berekend op 24.885
exemplaren. Voor de jaarlijkse natuurlijke sterfte is uitgegaan van 4.977 exemplaren, zijnde 20%. Dit
betekent dat bij een straal van 30 km de 1% mortaliteitsnorm bij ongeveer 50 aanvaringsslachtoffers
wordt overschreden. Door de stilstandvoorziening wordt verwacht dat het aantal slachtoffers met
80% zal verminderen. Voor de locatie Galder wordt op basis daarvan minder dan één aanvaring per
jaar verwacht.

    De vereniging en stichtingen hebben in hun contra-expertise 2020 aangevoerd dat een catchment
area van 5 km voor de gewone dwergvleermuis realistischer is, omdat deze soort zich in de regel niet
meer dan 10 km verplaatst. Zij hebben op grond daarvan de 1% mortaliteitsnorm

berekend op 1,5 aanvaringsslachtoffer. Omdat het aantal aanvaringsslachtoffers onder de gewone
dwergvleermuizen door de aan te brengen stilstandvoorziening ter plaatse is berekend op hooguit
één per jaar, wordt de 1% norm ook in dat geval niet overschreden.

    Voor zover de vereniging en stichtingen in hun contra-expertise 2018 betogen dat het risico op
aanvaringsslachtoffers groter zal zijn omdat in een onderzoeksrapport uit 2018 een vliegroute van
gewone dwergvleermuizen is vastgesteld langs een van de geplande turbines, wordt allereerst
opgemerkt dat, zoals eerder is vermeld, het college heeft verklaard dat met een inschatting van drie
slachtoffers per jaar voor windpark Galder rekening is gehouden met de aanwezigheid van een
dergelijke vliegroute en met de nabijheid van bos. Ook staat in het deskundigenbericht dat het
onwaarschijnlijk is dat de grens van 50 aanvaringsslachtoffers wordt overschreden omdat gewone
dwergvleermuizen nauwelijks vliegactiviteiten ontplooien bij windsnelheden vanaf 5 m/s. Bij lagere
windsnelheden mogen de turbines ingevolge artikel 7 van de Specifieke voorschriften niet in werking
zijn.

     De Afdeling ziet dan ook geen aanleiding om ervan uit te gaan dat de aanwezigheid van een
vliegroute zal leiden tot een hoger aantal aanvaringsslachtoffers dan in de Notitie "Onderbouwing
aanvraag Wnb-ontheffing sterfte van vleermuizen Windpark A16" is berekend.

    Het betoog faalt.   

11.    De vereniging en stichtingen betwijfelen of het tijdelijk stilzetten van de windturbines als
reducerende maatregel effectief zal zijn. Zij wijzen er daarbij op dat in de contra-expertise 2018 is
gesteld dat een variabele startwindsnelheid van windturbines aan de hand van een
vleermuisvriendelijk algoritme haar nut nog niet heeft bewezen.

    De vereniging en stichtingen hebben daarbij betoogd dat bij het terugbrengen van
aanvaringsslachtoffers op basis van algoritmen hoofdzakelijk is aangesloten bij een publicatie van
Lagrange, die slechts steunt op onderzoek op twee locaties bij in totaal 17 windturbines. Volgens hen
heeft het college de effectiviteit van deze maatregel ten onrechte niet getest bij bestaande
windturbines in de omgeving van Breda.



11.1.    Naar hiervoor is vastgesteld komen vleermuisactiviteiten vooral voor bij lage windsnelheden.
Volgens voorschrift 7 van de ontheffing moet  op basis daarvan in het eerste operationele jaar een
generieke stilstandvoorziening worden getroffen, die wordt toegepast als de windsnelheid onder de
grenswaarde komt van 5 m/s op gondelhoogte en sprake is van droog weer en de temperatuur hoger
is dan 10 graden Celsius. Als één of meerdere van genoemde omstandigheden zich niet voordoen,
dan kunnen de windturbines zonder beperkingen draaien. Tijdens het eerste jaar moet de
vleermuisactiviteit op gondelhoogte worden gemeten om het algoritme te bepalen voor een variabele
startwindsnelheid. Deze moet volgens voorschrift 7 in het tweede jaar worden toegepast, conform
pagina 5 van de hiervoor onder 10 genoemde Notitie "Onderbouwing aanvraag Wnb-ontheffing sterfte
van vleermuizen Windpark A16".

    Op pagina 5 worden twee meetmethoden voor het bepalen van het algoritme genoemd. Het gaat
hierbij om methoden van Chirotech van Biotope en van Probat. Volgens de notitie wordt door
Chirotech een reductie van 90 tot 96% van het aantal aanvaringsslachtoffers opgegeven. Daarbij
wordt een onderzoek terzake van Lagrange en anderen uit 2013 genoemd.

    De twijfel van de vereniging en stichtingen over de effectiviteit op basis van algoritmen is gericht op
het rapport van Lagrange en anderen, dat op te weinig onderzoek zou zijn gebaseerd. De Afdeling
deelt deze twijfel niet en overweegt daartoe het volgende.

    Naar ook uit het deskundigenbericht blijkt, is het algoritme volgens de presentatie "Mitigating Bat
Fatalities from Wind-power Plants through Targeted Curtailment: Results from 4 years of testing of
Chirotech" gebaseerd op onderzoek bij 4 windparken gedurende een periode van vier jaar, van 2009
tot en met 2012. Daarbij is volgens de presentatie getest bij twee windparken in Canada bij een
aantal gereguleerde turbines, waarbij een stilstandvoorziening is toegepast, en controleturbines.

    Het aantal aanvaringsslachtoffers van de testturbines was, zo blijkt uit deze presentatie, significant
lager dan die van de controleturbines. De geconstateerde afname in Frankrijk bedroeg respectievelijk
64% en 90% en in Canada respectievelijk 78% en 96%. Deze cijfers zijn door de vereniging en
stichtingen niet met feiten onderbouwd weersproken.

    De Afdeling ziet in hetgeen de vereniging en stichtingen hebben aangevoerd dan ook geen
aanleiding voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen
stellen dat de effectiviteit van de stilstandvoorzieningen met genoemd onderzoek voldoende is
onderbouwd en dat daarom, anders dan appellanten menen,  geen noodzaak bestond om de
methode bij bestaande turbines in de omgeving van Breda te testen.

    Het betoog faalt.

12.    Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is de Afdeling van oordeel dat het college zich op het
standpunt heeft kunnen stellen dat het verlenen van de soortenbeschermingsontheffing geen afbreuk
doet aan het streven de populatie van de gewone dwergvleermuizen in hun natuurlijke
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

13.    Over het betoog dat er geen dwingende reden van groot openbaar belang is bij het plaatsen
van windturbines op de locatie Galder, overweegt de Afdeling als volgt.

    Voor het verlenen van een ontheffing voor het doden van vleermuizen geldt op grond van artikel
3.8, vijfde lid, aanhef en onder b, van de Wnb, een limitatieve lijst van mogelijke ontheffingsgronden,
waaronder "volksgezondheid en openbare veiligheid", "dwingende redenen van groot openbaar
belang" en "bescherming van flora en fauna".

    Aan de ontheffing voor het windpark heeft het college in het bijzonder de ontheffingsgronden
volksgezondheid en openbare veiligheid ten grondslag gelegd. De klimaatverandering en de
elektriciteitsvoorziening zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Klimaatverandering heeft volgens het
college effecten op de openbare veiligheid, volksgezondheid en flora en fauna. Zoals de Afdeling
eerder heeft overwogen (uitspraak van 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1227 onder 7), kunnen deze
gronden aan een ontheffing op grond van de Wnb voor windturbines ten grondslag worden gelegd.

    De stelling van de vereniging en stichtingen dat de onderbouwing van de keuze voor de locatie
Galder zodanig tekortschiet dat ten onrechte niet voor een alternatieve locatie is gekozen, kan bij de
beoordeling van het betoog over de dwingende reden van groot openbaar belang niet aan de orde
komen.



14.    Voor zover de vereniging en stichtingen zich beroepen op artikel 3.8, vijfde lid, aanhef en onder
a, van de Wnb, inhoudende dat een ontheffing uitsluitend wordt verleend als er geen andere
bevredigende oplossing bestaat, wordt het volgende overwogen.

    In de uitspraak van 22 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1769 onder 12.1) heeft de Afdeling geoordeeld
dat provinciale staten bij de vaststelling van het inpassingsplan "Windenergie A16" niet gehouden
waren om alternatieve locaties voor de buiten de in de genoemde gemeenten gelegen zone van 1
kilometer van de A16 in beschouwing te nemen, omdat het primaire doel van het plan de ontwikkeling
van duurzame energie binnen het grondgebied van vier gemeenten langs de A16 was. Omdat het
primaire doel locatiespecifiek was, waren er daarvoor buiten die zone geen andere locaties aan te
wijzen waar dat primaire doel ook kon worden gerealiseerd, aldus de Afdeling.

    Dit betekent dat alternatieve locaties elders in de provincie Noord-Brabant voor de locatie windpark
Galder, evenals bij de beoordeling van het inpassingsplan, ook in het voorliggende geval niet aan de
orde kunnen komen.

    De keuze voor de specifieke deelgebieden binnen het Windpark A16 is vervolgens gebaseerd op
een beoordeling van 11 mogelijke locaties voor turbines langs die weg.     

    In het "Deelrapport Natuur Windpark A16 Noord-Brabant" van 12 juli 2018 zijn de mogelijke
effecten op beschermde natuurwaarden van windturbines op die verschillende locaties beschreven.
Op basis daarvan is in het milieueffectrapport een voorkeursalternatief vastgesteld, waaronder de drie
geplande windturbines op de locatie Galder.

    De keuze voor de locatie Galder vloeit volgens het milieueffectrapport voort uit onderzoek naar het
alternatief met, gelet op het totaal van de verschillende af te wegen onderdelen, de minst nadelige
effecten op mens en natuur.

    In hetgeen appellanten in de contra-expertise 2020 hebben aangevoerd, waaronder de stelling dat
bij de besluitvorming is uitgegaan van een veel te laag aantal te verwachten vleermuisslachtoffers in
het voorkeursalternatief, ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat de onderbouwing van de
keuze voor de locatie Galder zodanig tekortschiet, dat hiervoor niet had kunnen worden gekozen.
Daarbij wordt nog opgemerkt dat het betoog van appellanten grotendeels overeenkomt met hun
eerdere betoog dat is uitgegaan van een veel te laag aantal te verwachten vleermuisslachtoffers. Op
dat betoog is in hetgeen hiervoor is overwogen reeds ingegaan.

    Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college zich in redelijkheid op het standpunt kunnen
stellen dat een andere locatie dan de locatie Galder geen bevredigende oplossing biedt.

    Het betoog faalt.

Conclusie en proceskostenveroordeling

15.    Gelet op hetgeen is overwogen onder 3.5 is het beroep niet-ontvankelijk voor zover het is
ingesteld door: [appellant], [appellant A] en [namen 24 andere appellante] is het beroep, voor zover
ontvankelijk, ongegrond.

16.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    verklaart het beroep niet-ontvankelijk voor zover ingesteld door [appellant], [appellant A] en
[namen 24 andere appellante];

II.    verklaart het beroep, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J. Hoekstra, voorzitter, en mr. R.J.J.M. Pans en mr. J. Gundelach, leden, in
tegenwoordigheid van mr. N.T. Zijlstra, griffier.

De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 4 november 2020
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BIJLAGE

 

Wet natuurbescherming

Hoofdstuk 3. Soorten

§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

Artikel 3.1 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid
te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te
hebben.

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 5. Het verbod, bedoeld in
het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

Artikel 3.5

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met
uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen
of te rapen.

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid
te beschadigen of te vernielen.

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.8

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in de
artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten,
dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij
aangewezen soorten.

2. Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden,
bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij
aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van
dieren van daarbij aangewezen soorten.

3. Onze Minister kan ontheffing of vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid, of van regels gesteld krachtens artikel 3.7, ten aanzien van dieren of planten
van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of
eieren van dieren van daarbij aangewezen soorten.

4. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, kan worden bepaald dat
gedeputeerde staten ontheffing kunnen verlenen, of dat provinciale staten bij verordening vrijstelling
kunnen verlenen, van bij de maatregel aangewezen regels.

5. Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de
volgende voorwaarden:

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;



b. zij is nodig:

1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de
instandhouding van de natuurlijke habitats;

2°. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen,
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

[…].

Aan de ontheffing verbonden voorschriften

Algemene voorschriften

1. De ontheffing wordt slechts verleend voor de in het besluit genoemde soorten en beschreven
activiteiten.

2. De ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor
zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangeven.

3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het bevoegd gezag indien bij het
uitvoeren van de activiteiten andere activiteiten noodzakelijk zijn of als het overtreden van verboden
voor andere beschermde soorten aan de orde kan zijn als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit.

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of
haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De
ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie
van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe
bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.

6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is,
maar uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden, het bijgevoegde meldingsformulier
(bijlage 3) volledig in te vullen en naar het bevoegd gezag te sturen.

Specifieke voorschriften

7. Voor de windmolens wordt een stilstand getroffen. Het eerste jaar wordt een vaste grenswaarde
voor de startsnelheid gehanteerd (5 m/s op gondelhoogte) onder de volgende omstandigheden:

a. tussen zonondergang en zonsopkomst;

b. tussen 1 juli en 1 oktober;

c. bij droog weer;

d. bij temperaturen boven 10 graden Celsius. Indien aan één of meerdere van bovenstaande
voorwaarden niet wordt voldaan, dan kunnen de windturbines zonder beperkingen draaien. Tijdens
het eerste operationele jaar wordt tevens de vleermuisactiviteit op gondelhoogte gemeten, om het
algoritme te bepalen voor een variabele startwindsnelheid. Deze dient dan in het tweede jaar te
worden toegepast (conform notitie 'vleermuissterfte', pagina 5).

8. Een overzicht van de gemeten vleermuisactiviteit in het eerste operationele jaar dient naar het
bevoegde gezag (info(Sodbn.nl onder vermelding van Z/067487) te worden gestuurd, binnen 1,5 jaar
na start van de exploitatie van de inrichting.

9. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hiergenoemde voorschriften, de mitigerende
maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de ingediende stukken en daarin gestelde
voorwaarden.

10. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de hier



genoemde voorschriften.

a. Het ecologisch werkprotocol maakt inzichtelijk hoe negatieve effecten op beschermde soorten
geheel worden voorkomen.

b. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de projectlocatie, dienen van inhoud van
het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit na te leven.

11. De activiteiten en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding
van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.



Instantie Raad van State

Datum uitspraak 04-11-2020

Datum publicatie 04-11-2020

Zaaknummer 201905308/1/R3

Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Tussenuitspraak bestuurlijke lus

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 21 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van
Krimpenerwaard het wijzigingsplan "[locatie] - Haastrecht" vastgesteld. Het besluit
voorziet in een wijziging van het bestemmingsplan "Landelijk gebied (voormalige
gemeente Vlist)", naar aanleiding van een verzoek van de [eigenaren] om de
vestiging van een tweede bedrijf op hun perceel [locatie] te legaliseren. Op het
perceel zijn namelijk het [aannemersbedrijf] en het [reclame- en mediabedrijf]
gevestigd, terwijl op grond van de planregels per bestemmingsvlak met de
bestemming "Bedrijf" ten hoogste één bedrijf is toegestaan. [appellant] woont naast
het perceel. [appellant] kan zich niet verenigen met het wijzigingsplan en heeft
beroep ingesteld.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

201905308/1/R3.

Datum uitspraak: 4 november 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de
Awb) in het geding tussen:

[appellant], wonend te Haastrecht, gemeente Krimpenerwaard,

appellant,

en

het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 21 mei 2019 heeft het college het wijzigingsplan "[locatie] - Haastrecht" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] heeft naar aanleiding van een brief van de Afdeling een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak op zitting behandeld op 2 september 2020, waar [appellant] en het college,
vertegenwoordigd door mr. J.E. van der Holst en mr. C.J. Dekker, advocaten te Rotterdam, bijgestaan
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door mr. A.D. Bouwman-van Blarkom, zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1.    Het besluit voorziet in een wijziging van het bestemmingsplan "Landelijk gebied (voormalige
gemeente Vlist)" (hierna: het moederplan), naar aanleiding van een verzoek van de [eigenaren] om
de vestiging van een tweede bedrijf op hun perceel [locatie] (hierna: het perceel) te legaliseren. Op
het perceel zijn namelijk het [aannemersbedrijf] en het [reclame- en mediabedrijf] gevestigd, terwijl
op grond van artikel 4.4.2 van de planregels van het moederplan per bestemmingsvlak met de
bestemming "Bedrijf" ten hoogste één bedrijf is toegestaan.

Het college heeft het wijzigingsplan vastgesteld met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid die het
moederplan in artikel 4.5.3 van de planregels aan het college toekent. Deze wijzigingsbevoegdheid
houdt in dat het college bevoegd is het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op het
toevoegen van een bedrijf aan het bestaande bedrijf onder de voorwaarde dat de
bouwmogelijkheden niet worden uitgebreid, geen extra bedrijfswoningen worden toegestaan en geen
extra inrit wordt aangelegd.

In het wijzigingsplan is voor het perceel een specifieke gebruiksregel opgenomen, inhoudende dat de
bepaling als opgenomen in artikel 4.4.2 van de planregels van het moederplan niet van toepassing is
op het bestemmingsvlak "Bedrijf" ter plaatse van het adres [locatie]. Ter plaatse van dat
bestemmingsvlak zijn op grond van het wijzigingsplan twee bedrijven toegestaan.

2.    [appellant] woont naast het perceel. [appellant] heeft eerder een handhavingsverzoek ingediend
ten aanzien van de vestiging van [reclame- en mediabedrijf] op het perceel. Dat verzoek is afgewezen
omdat er volgens het college zicht op legalisering is omdat de buren bij het college een verzoek tot
wijziging van het bestemmingsplan hebben ingediend. Dit verzoek heeft geleid tot het wijzigingsplan.
[appellant] kan zich niet verenigen met het wijzigingsplan en heeft beroep ingesteld.

Ontvankelijkheid

3.    Het college stelt dat het beroep van [appellant] niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat
[appellant] geen zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerp voor het wijzigingsplan.

3.1.    Ingevolge de artikelen 3:11, 3:15 en 3:16 van de Awb wordt het ontwerpplan ter inzage gelegd
voor de duur van zes weken en kunnen gedurende deze termijn zienswijzen naar voren worden
gebracht bij de raad.

Ingevolge artikel 8:1 van de Awb, in samenhang gelezen met artikel 8:6 van de Awb en artikel 2 van
bijlage 2 bij de Awb alsmede met artikel 6:13 van de Awb, kan geen beroep worden ingesteld tegen
het besluit tot vaststelling van een wijzigingsplan door een belanghebbende die over het ontwerpplan
niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden
verweten dit te hebben nagelaten.

3.2.    [appellant] voert aan dat hij ten onrechte niet is geïnformeerd over de terinzagelegging van het
ontwerpwijzigingsplan. In dat kader wijst hij erop dat de procedure omtrent het wijzigingsplan in gang
is gezet naar aanleiding van zijn handhavingsverzoek. Gelet hierop was het college er volgens
[appellant] van op de hoogte dat hij mogelijk bezwaren heeft tegen dit wijzigingsplan. [appellant]
wijst er daarbij op dat het college hem in het voorjaar van 2017 wel op de hoogte heeft gesteld van
de mogelijkheid dat het college medewerking zou willen verlenen aan het toestaan van een tweede
bedrijf op het perceel, maar dat hij daarna niets meer heeft vernomen. Hij stelt dat hij vervolgens
meermaals aan het toenmalige afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente heeft gevraagd
wat de stand van zaken was in dit dossier en dat hem is toegezegd dat hij een reactie zou krijgen en
de bijbehorende stukken zou ontvangen, maar dat dit niet is gebeurd. [appellant] stelt dat hij pas op
3 juni 2019, nadat het ontwerpwijzigingsplan al ter inzage was gelegd, schriftelijk is geïnformeerd dat
het wijzigingsplan is vastgesteld. [appellant] wijst er in dit kader op dat hij over het niet reageren op
zijn verzoek om informatie in dit dossier een klacht heeft ingediend bij de gemeente, naar aanleiding
waarvan de klachtbehandelaar van de gemeente heeft toegegeven dat onvoldoende gevolg is
gegeven aan het beantwoorden van zijn vragen.

3.3.    De Afdeling stelt vast dat het wijzigingsplan een gevolg is van een door [appellant] ingediend



handhavingsverzoek. De Afdeling verwijst hierbij naar de uitspraak van vandaag,
ECLI:NL:RVS:2020:2583. Uit de dossierstukken blijkt dat [appellant] enkele keren, ook voorafgaand
aan de terinzagelegging van het wijzigingsplan, het toenmalige afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening
naar de stand van zaken heeft gevraagd ten aanzien van de aangevraagde vergunning voor het
tweede bedrijf van zijn buren. Uit het dossier blijkt verder dat het wijzigingsplan kort na het
informatieverzoek van [appellant] ter inzage is gelegd, waaruit kan worden afgeleid dat het
wijzigingsplan ten tijde van het informatieverzoek in voorbereiding was. Daarnaast blijkt uit de
doorlopen klachtenprocedure dat de behandeling en afhandeling van de vraag van [appellant]
onvoldoende breed is opgepakt. Dit terwijl het informatieverzoek van [appellant] naar het oordeel van
de Afdeling niet anders had kunnen worden opgevat dan als een verzoek om informatie over de stand
van zaken met betrekking tot het legaliseringstraject dat is gestart naar aanleiding van het
handhavingsverzoek dat door [appellant] is ingediend.

Onder deze omstandigheden is de Afdeling van oordeel dat de bij het voorbereiden van een besluit te
betrachten zorgvuldigheid met zich brengt dat het college [appellant] in kennis had moeten stellen
van de publicatie van het ontwerpwijzigingsplan. Aangezien het college dit niet heeft gedaan, kan het
[appellant] in dit geval redelijkerwijs niet worden verweten dat hij geen zienswijze over het
ontwerpwijzigingsplan naar voren heeft gebracht. Het beroep van [appellant] is daarom, ondanks dat
geen zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan naar voren is gebracht, ontvankelijk.

Inhoudelijk

Toetsingskader

4.    Met het bestaan van de wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan mag de planologische
aanvaardbaarheid van de nieuwe bestemming binnen het gebied waarop de wijzigingsbevoegdheid
betrekking heeft in beginsel als een gegeven worden beschouwd, indien is voldaan aan de bij het
bestemmingsplan gestelde wijzigingsvoorwaarden. Dit neemt echter niet weg dat het bij het
vaststellen van een wijzigingsplan gaat om een bevoegdheid en niet om een plicht. Het feit dat aan de
in een bestemmingsplan opgenomen wijzigingsvoorwaarden is voldaan, laat de plicht van het college
van burgemeester en wethouders onverlet om in de besluitvorming omtrent de vaststelling van een
wijzigingsplan ook na te gaan of uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, gelet op de
betrokken belangen, wijziging van de oorspronkelijke bestemming is gerechtvaardigd.

Doel van het wijzigingsplan

5.    Zoals in de inleiding al is overwogen, is het doel van het wijzigingsplan de vestiging van het
tweede bedrijf, [reclame- en mediabedrijf], op het perceel te legaliseren. [appellant] betoogt dat dit
doel niet wordt bereikt, omdat ook na de vaststelling van dit wijzigingsplan de vestiging van [reclame-
en mediabedrijf] op het perceel op grond van het moederplan nog steeds niet is toegestaan.

5.1.    Wat [appellant] op dit punt ter onderbouwing heeft aangevoerd, komt overeen met wat hij naar
voren heeft gebracht in het kader van de handhavingsprocedure die hij is gestart over de
bedrijfsactiviteiten op het perceel van zijn buren. In deze handhavingsprocedure heeft de Afdeling bij
uitspraak van vandaag, ECLI:NL:RVS:2020:2583, uitspraak gedaan in hoger beroep. In overweging
8.3 van deze uitspraak is ingegaan op de stelling van [appellant] dat ook als het wijzigingsplan wordt
vastgesteld, de vestiging van [reclame- en mediabedrijf] op het perceel in strijd blijft met het
moederplan. De Afdeling heeft in deze uitspraak onder 8.3 geoordeeld dat zij deze stelling van
[appellant], op basis van wat hij heeft aangevoerd, niet deelt. Gelet hierop volgt de Afdeling
[appellant] ook niet in zijn betoog dat het college met de vaststelling van het wijzigingsplan niet heeft
bereikt wat hij heeft beoogd.

Het betoog slaagt niet.

Ruimtelijke aanvaardbaarheid van het tweede bedrijf

6.    [appellant] is het niet eens met de keuze van het college om op het perceel een tweede bedrijf
mogelijk te maken. In dat kader wijst [appellant] erop dat de raad van de gemeente Krimpenerwaard
het ter bescherming van het woon- en leefklimaat in de omgeving noodzakelijk heeft geacht om ten
aanzien van zijn horecabedrijf in het moederplan een verplichte sluitingstijd van 22:00 uur op te
nemen. Gelet hierop is het volgens [appellant] onbegrijpelijk dat het college voor het perceel van zijn
buren zonder enige beperking medewerking verleent aan de vestiging van een tweede bedrijf op het



perceel. Daarbij wijst hij erop dat het type tweede bedrijf in de planregels van het wijzigingsplan niet
is beperkt en dat gelet hierop ter plaatse ook een restaurant zou kunnen worden gestart, zonder dat
voor dit restaurant enige beperking in de openingstijden zou gelden. Daarnaast voert [appellant] aan
dat het bedrijf van zijn buren binnen de normafstand wordt gevestigd die dient te worden
aangehouden tot zijn woning. Het college heeft hier volgens hem ten onrechte geen rekening mee
gehouden.

6.1.    De Afdeling stelt vast dat het college in hoofdstuk 4 van de toelichting behorende bij het
wijzigingsplan in is gegaan op de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het wijzigingsplan. Het college
merkt in de toelichting op dat op het perceel een bedrijfsbestemming rust, waarbij op grond van
artikel 4.1.1, onder a, van het moederplan, bedrijven met bedrijfsactiviteiten uit categorieën 1 en 2,
van de Staat van bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij de planregels, alsmede
bedrijven met bedrijfsactiviteiten die niet in de toegelaten categorieën zijn genoemd, maar die naar
aard en invloed op de omgeving met de wel genoemde bedrijfsactiviteiten zijn gelijk te stellen,
algemeen toelaatbaar zijn. De bedrijfsactiviteiten van [reclame- en mediabedrijf] komen volgens het
college qua aard overeen met de bedrijfsactiviteit Uitgeverijen (kantoren), waarbij milieucategorie 1
hoort. Het college heeft de bedrijfsactiviteiten van [reclame- en mediabedrijf] om die reden
ingeschaald in categorie 1, waardoor deze volgens het college algemeen toelaatbaar zijn. Daarnaast
blijkt uit de toelichting bij het wijzigingsplan dat het college heeft bekeken wat het effect is van het
legaliseren van het mediabedrijf op verschillende sectorale aspecten, zoals geluid en verkeer. Naar
aanleiding hiervan heeft het college geconstateerd dat het mediabedrijf op het perceel ruimtelijk
aanvaardbaar is. [appellant] heeft ten aanzien hiervan alleen bestreden dat niet wordt voldaan aan
de normafstand. De Afdeling merkt op dat uit het voorgaande blijkt dat de bedrijfsactiviteiten van
[reclame- en mediabedrijf] worden ingeschaald als overeenkomstig met de bedrijfsactiviteit
Uitgeverijen (kantoren), waarvoor uit bijlage 1 bij de planregels van het moederplan blijkt dat het
aspect geluid bepalend is voor de normafstand. Deze normafstand is vastgesteld op 10 m. Aan deze
afstand wordt tot de woning van [appellant] ruimschoots voldaan. Gelet op het voorgaande, is de
Afdeling van oordeel dat het college de vestiging van een mediabedrijf als tweede bedrijf op het
perceel in redelijkheid ruimtelijk aanvaardbaar heeft kunnen achten. De Afdeling ziet op grond van wat
[appellant] heeft aangevoerd geen reden om de toelichting bij het wijzigingsplan in zoverre niet te
volgen.

6.2.    De Afdeling stelt echter vast dat het wijzigingsplan niet is beperkt tot de vestiging van een
mediabedrijf, of een daarmee naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen bedrijf, op het
perceel. Het wijzigingsplan bepaalt uitsluitend in algemene zin dat ter plaatse van het perceel [locatie]
twee bedrijven zijn toegestaan. In dit verband verwijst de Afdeling naar artikel 4.1.1, onder a, van de
planregels van het moederplan, waarin is bepaald dat de voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn
bestemd voor bedrijven met bedrijfsactiviteiten in categorieën 1 en 2 van de Staat van
bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 van de planregels van het moederplan, alsmede voor
bedrijfsactiviteiten die niet in de toegelaten categorieën zijn genoemd, maar die naar aard en invloed
op de omgeving met de wel genoemde bedrijfsactiviteiten zijn gelijk te stellen. Omdat in het
wijzigingsplan geen nadere beperking wat betreft het type bedrijven is opgenomen, kunnen op het
perceel als tweede bedrijf alle soorten bedrijven worden gevestigd als beschreven in artikel 4.1.1,
onder a, van de planregels van het moederplan. Het college gaat in de toelichting echter alleen in op
de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het op dit moment ter plaatse gevestigde mediabedrijf. Hiermee
heeft het college naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende onderkend dat ook andere soorten
bedrijven dan een mediabedrijf kunnen worden gevestigd op het perceel. Het college heeft niet
onderbouwd in hoeverre het mogelijk maken van al deze verschillende soorten bedrijven als tweede
bedrijf passend is in verhouding tot het beschermen van het woon- en leefklimaat van de omgeving.
Daarbij heeft [appellant] er terecht op gewezen dat het op grond van artikel 4.1.1, onder a, van het
moederplan, ook mogelijk is dat als tweede bedrijf een restaurant of een café wordt gevestigd op het
perceel. Dit terwijl bij de vaststelling van het moederplan de bescherming van het woon- en
leefklimaat van de omgeving juist reden gaf om de openingstijden van het naastgelegen horecabedrijf
van [appellant] te beperken. Het wijzigingsplan is naar het oordeel van de Afdeling in zoverre, in strijd
artikel 3:2 van de Awb, niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

Bestuurlijke lus



7.     Ingevolge artikel 8:51d van de Awb, voor zover hier van belang, kan de Afdeling het
bestuursorgaan opdragen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen.

8.    De Afdeling ziet in het belang bij een spoedige beëindiging van het geschil aanleiding het college
met toepassing van artikel 8:51d van de Awb op te dragen het hiervoor onder overweging 6.2.
geconstateerde gebrek in het bestreden wijzigingsplan binnen de in de beslissing van deze uitspraak
genoemde termijn te herstellen. Het college kan dit doen door alsnog deugdelijk te motiveren waarom
alle soorten bedrijven met bedrijfsactiviteiten in categorieën 1 en 2 van de Staat van
bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij de planregels van het moederplan, alsmede
bedrijven met bedrijfsactiviteiten die niet in de toegelaten categorieën zijn genoemd, maar die naar
aard en invloed op de omgeving met de wel genoemde bedrijfsactiviteiten zijn gelijk te stellen,
ruimtelijk aanvaardbaar zijn op het perceel. Het college dient hierbij in acht te nemen dat op het
naastgelegen perceel van [appellant] ten aanzien van zijn horecabedrijf een beperking in de
openingstijden is opgenomen in het moederplan, ter bescherming van het woon- en leefklimaat van
de omgeving. Het college kan er ook voor kiezen het wijzigingsplan gewijzigd vast te stellen en het
tweede bedrijf te beperken tot een bedrijf dat qua aard van de bedrijfsactiviteiten gelijk kan worden
gesteld met een uitgeverij (kantoor).

9.    Indien het college aanleiding ziet voor het nemen van een gewijzigd besluit behoeft geen
toepassing te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb. Een nieuw besluit dient op de wettelijk
voorgeschreven wijze te worden bekendgemaakt en medegedeeld.

Proceskosten

10.    In de einduitspraak zal worden beslist over de proceskosten en vergoeding van het betaalde
griffierecht.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

draagt het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard op:

- binnen 20 weken na de verzending van deze tussenuitspraak het onder overweging 6.2. genoemde
gebrek te herstellen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen; en

- de Afdeling en de betrokken partijen de uitkomst mede te delen en een eventueel gewijzigd besluit
zo spoedig mogelijk op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen.

Aldus vastgesteld door mr. E.J. Daalder, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr.
F.C. van Zuijlen, griffier.

Het lid van de enkelvoudige kamer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 4 november 2020

810-952.



Instantie Raad van State
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Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 10 juli 2019 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het
bestemmingsplan "Twiske Zuid II" vastgesteld. Het Twiske Zuid is een
woningbouwlocatie in Kadoelen en Oostzanerwerf, voor in totaal 157 nieuwe
woningen. Ten behoeve van de ontwikkeling heeft de toenmalige deelraad van
Amsterdam-Noord op 23 april 2008 het bestemmingsplan "Twiske Zuid"
vastgesteld. Het bestreden bestemmingsplan is een actualisatie van het
bestemmingsplan "Twiske Zuid". Het plan voorziet in de genoemde 157 woningen,
waarvan er inmiddels 120 zijn gerealiseerd. Voor de 37 overige woningen is reeds
een omgevingsvergunning verleend die inmiddels in rechte onaantastbaar is. Dit
betreft de geplande woningen ten westen van de watergang Twiske. Het
bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van de bestaande feitelijke en vergunde
situatie. De uitspraak is een overzichtsuitspraak over het relativiteitsvereiste. In het
algemeen deel wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de rechtspraak over de
toepassing van artikel 8:69a van de Awb.
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Uitspraak

201906841/1/R1.

Datum uitspraak: 11 november 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Amsterdam,

en

de raad van de gemeente Amsterdam,

ECLI:NL:RVS:2020:2706



verweerder.

Procesverloop

 

Bij besluit van 10 juli 2019 heeft de raad het bestemmingsplan "Twiske Zuid II" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] en de raad hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 juli 2020, waar [appellant], vergezeld van
[gemachtigde], en de raad, vertegenwoordigd door T.H. van Essen en S. Visser, zijn verschenen.

Overwegingen

 

Inleiding

 

1.    Deze zaak gaat over het beroep van [appellant] tegen het bestemmingsplan "Twiske Zuid II". Het
beroep van [appellant] wordt besproken onder 12 tot en met 22. [appellant] voert een aantal
beroepsgronden aan (zie onder 18 en 19) die raken aan het relativiteitsvereiste. Dit is met [appellant]
ter zitting besproken.

Het relativiteitsvereiste is voor het bestuurs(proces)recht neergelegd in artikel 8:69a van de Algemene
wet bestuursrecht (hierna: de Awb). De Afdeling ziet, gelet op de in de rechtspraktijk levende
behoefte daaraan, aanleiding eerst een overzicht op hoofdlijnen te geven van haar oordelen met
betrekking tot de toepassing van artikel 8:69a van de Awb in het omgevingsrecht.

Algemene overwegingen over de toepassing van artikel 8:69a van de Awb

 

2.      Artikel 8:69a van de Awb bepaalt dat de bestuursrechter een besluit niet vernietigt op de grond
dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel,
indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die
zich daarop beroept.

2.1.    Het hierna onder 4.1 tot en met 11.6 gegeven overzicht pretendeert geen volledigheid, maar
bevat een selectie van in eerdere uitspraken neergelegde oordelen over kwesties die zich in de
praktijk van de toepassing van deze bepaling voordoen.

Deze overzichtsuitspraak is een momentopname en beoogt geenszins de rechtsontwikkelingen bij de
toepassing van artikel 8:69a van de Awb te bevriezen. Daarbij is van belang dat een belangrijk deel
van de rechtspraak over de toepassing van artikel 8:69a van de Awb een casuïstisch karakter heeft.

Leeswijzer

 

3.    Hierna wordt eerst in het algemeen deel ingegaan op de hoofdlijnen van de rechtspraak over de
toepassing van artikel 8:69a van de Awb, ook wel genoemd: het relativiteitsvereiste. Daarin wordt
ook aandacht besteed aan de bedoeling van de wetgever met de introductie van dit artikel (onder 4).
Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of toepassing van dit artikel verenigbaar is met normen van
internationaal recht (onder 5).

Bij de toepassing van het relativiteitsvereiste is de relatie tussen het gestelde belang en het
beschermingsbereik van de norm waarop een beroep wordt gedaan van belang. De rechtspraak over
het belang waarop appellant zich beroept staat centraal in de overwegingen onder 6. Onder
"appellant" wordt in deze overzichtsuitspraak verstaan: degene die zich beroept op de bescherming
van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel.

In de daarop volgende overwegingen wordt ingegaan op het beschermingsbereik van de verschillende
voor het omgevingsrecht relevante normen. Eerst worden enige algemene overwegingen daarover
gegeven (onder 7). Onder 8 wordt ingegaan op het beschermingsbereik van formele beginselen van



behoorlijk bestuur, procedurele normen, en materiële beginselen van behoorlijk bestuur. Vervolgens
wordt onder 9 aandacht besteed aan de correctie in verband met het gelijkheidsbeginsel en
vertrouwensbeginsel. Daarna wordt onder 10 ingegaan op het beschermingsbereik van bijzondere
omgevingsrechtelijke wetgeving. Soms worden in dit deel van het overzicht, met het oog op het
gebruik van het overzicht, overwegingen die eerder in deze uitspraak zijn opgenomen herhaald. Tot
slot  wordt onder 11 ingegaan op het beschermingsbereik van voor het omgevingsrecht relevant
internationaal recht.

3.1.    De overwegingen van het algemeen deel van deze overzichtsuitspraak zijn als volgt ingedeeld:

4. Algemeen

5. Verenigbaarheid van artikel 8:69a Awb met internationaal recht

6. Het belang waarop appellant zich beroept

7. Belangen die een omgevingsrechtelijke norm beoogt te beschermen: algemeen

8. Het beschermingsbereik van enige algemene normen

9. Correctie in verband met schending van het gelijkheidsbeginsel of schending van het
vertrouwensbeginsel (9.1-2)

10. Beschermingsbereik van  omgevingsrechtelijke wetgeving

11. Beschermingsbereik van voor het omgevingsrecht relevant internationaal recht (11.1-6)

4. Algemeen

 

In werking treden van artikel 8:69a Awb

 

4.1.   Artikel 8:69a van de Awb is per 1 januari 2013 in werking getreden ingevolge de Wet
aanpassing bestuursprocesrecht (Stb. 2012, 682; Kamerstukken 32450). Daaraan voorafgaand gold
per 31 maart 2010 voor bestuursrechtelijke procedures waarop de Crisis- en herstelwet (hierna: de
Chw) van toepassing was een vrijwel identieke bepaling: artikel 1.9 van de Chw, welk artikel per 1
januari 2013 is vervallen.

Slagvaardiger bestuursprocesrecht

 

4.2.    De invoering van dit artikel komt voort uit de behoefte van belanghebbenden, en meer in het
algemeen van de samenleving, dat de bestuursrechter binnen een redelijke termijn duidelijkheid
schept over de rechtspositie van belanghebbenden en de geldigheid van besluiten en geschillen
daarover zo mogelijk definitief beslecht. In het streven om aan deze behoefte aan een slagvaardiger
bestuursprocesrecht tegemoet te komen past het dat rechtsbescherming door de rechter wordt
gewaarborgd voor wie (beweerdelijk) in zijn rechtspositie is aangetast, maar niet dat iedere
schending van een rechtsregel automatisch een aantasting van de rechtspositie van iedere
belanghebbende is, aldus de Memorie van Toelichting bij de Wet aanpassing bestuursprocesrecht
(Kamerstukken II 2009/10, 32450, 3, blz. 18-20; uitspraken van 21 december 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:3408 (Loon op Zand) en 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:96 (Groningen)).

Verband tussen beroepsgrond en belang van appellant

 

4.3.    Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet aanpassing bestuursrecht
(Kamerstukken II, 2009/10, 32 450, nr. 3, blz. 18-20) heeft de wetgever met artikel 8:69a van de Awb
de eis willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en het belang waarin
de appellant door het bestreden besluit dreigt te worden geschaad. De bestuursrechter mag een
besluit niet vernietigen wegens schending van een rechtsregel die kennelijk niet strekt tot
bescherming van het belang van de appellant (uitspraken van 25 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:847
(Hellendoorn), 3 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4324 (Baarn Noord)).

Strikte relativiteitsregel

 



4.4.    De wetgever heeft met dit artikel beoogd een zogenoemde strikte relativiteitsregel in het
bestuursprocesrecht in te voeren. Op grond daarvan kan een belanghebbende een besluit slechts met
succes in rechte aanvechten als het concrete voorschrift dat volgens hem is geschonden, mede strekt
tot bescherming van zijn belangen. De bestuursrechter moet in deze benadering de vraag welke
belangen worden beschermd, niet op het niveau van de regeling als geheel, maar per afzonderlijk
voorschrift beantwoorden. De wetgever heeft dus niet beoogd een ruime relativiteitsregel in te
voeren, waarbij de bestuursrechter de vraag welke belangen worden beschermd moet beantwoorden
aan de hand van het globale doel van de regeling als geheel (Kamerstukken II 2009/10, 32450, 3, blz.
52-53).

Kennelijkheidsvereiste

 

4.5.    In artikel 8:69a van de Awb is bepaald dat de bestuursrechter slechts van vernietiging kan en
moet afzien, indien de geschonden rechtsnorm kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen
van degene die zich er op beroept. Daarmee heeft de wetgever beoogd tegemoet te komen aan het
bezwaar dat het soms niet eenvoudig is om het beschermingsbereik van een norm vast te stellen en
dat een relativiteitsvereiste daarom veel extra werk voor de rechter zou meebrengen. Het voorkomt
ook dat bij normen van Europese oorsprong regelmatig prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie
van de Europese Unie moeten worden gesteld, hetgeen een aanzienlijke vertraging van de procedure
kan meebrengen (Kamerstukken II 2009/10, 32450, 3, blz. 52-53).

Mede gelet op het vereiste dat een regel ‘kennelijk’ niet strekt tot bescherming van bepaalde
belangen, leidt een juiste toepassing van artikel 8:69a van de Awb ertoe dat belanghebbenden zich
niet kunnen beroepen op wettelijke voorschriften die onmiskenbaar niet zijn geschreven ter
bescherming van hun belangen (uitspraken van 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:666 (Rotterdam) en
19 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP1352 (Elzenbos Brummen)).

Geen ontvankelijkheidsvereiste

 

4.6.     Artikel 8:69a van de Awb behelst geen ontvankelijkheidsvereiste, maar kan er in het
voorkomende geval toe leiden dat vernietiging van het besluit op de desbetreffende beroepsgrond
achterwege blijft, ook als wordt vastgesteld dat het besluit in strijd is met de ingeroepen rechtsregel.

4.7.     Bij de toepassing van het relativiteitsvereiste gaat het om de beantwoording van de vraag of
de ingeroepen norm strekt tot bescherming van het belang van appellant. Aan deze vraag wordt pas
toegekomen, indien appellant ontvankelijk is in zijn beroep. Het gaat bij de toepassing van het
relativiteitsvereiste, bijvoorbeeld, niet om de ontvankelijkheidsvraag of appellant procesbelang heeft.
Het gaat niet om de vraag of appellant erop vooruitgaat als wegens schending van die norm het
besluit wordt vernietigd. Dat is immers een kwestie van procesbelang (uitspraak van 30 januari 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:260 (Purmerend)). Evenmin gaat het bij de toepassing van het relativiteitsvereiste
om de beantwoording van de vraag of appellant als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste
lid, van de Awb kan worden aangemerkt.

Het uitgangspunt bij de beantwoording van de vraag of iemand belanghebbende is bij een besluit, is
dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit die het besluit - zoals een
bestemmingsplan of een vergunning - toestaat, in beginsel belanghebbende is bij dat besluit. Het
criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ dient als correctie op dit uitgangspunt. Gevolgen van enige
betekenis ontbreken indien de gevolgen wel zijn vast te stellen, maar de gevolgen van de activiteit
voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang
bij het besluit ontbreekt. Daarbij wordt acht geslagen op de factoren afstand tot, zicht op,
planologische uitstraling van en milieugevolgen (onder andere geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico)
van de activiteit die het besluit toestaat, waarbij die factoren zo nodig in onderlinge samenhang
worden bezien. Ook aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen kunnen van belang zijn.

Indien bepaalde milieugevolgen zijn genormeerd door een afstandseis, een contour of een
grenswaarde, is deze norm niet bepalend voor de vraag of de betrokkene belanghebbende is bij het
besluit. Indien het besluit en de beroepsgronden daartoe aanleiding geven, komt de vraag of aan die
norm wordt voldaan aan de orde bij de inhoudelijke beoordeling van het beroep.



De kring van belanghebbenden kan verschillen naar gelang de aard van het besluit. Zo hoeft de kring
van belanghebbenden bij een handhavingsbesluit niet altijd samen te vallen met de kring van
belanghebbenden bij een besluit tot vergunningverlening (uitspraak van 23 augustus 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:2271 (Gulpen-Wittem)).

De vraag of iemand belanghebbende is bij een besluit dient te worden onderscheiden van de vraag of
artikel 8:69a van de Awb zich verzet tegen vernietiging van een besluit door de bestuursrechter. Het
antwoord op beide vragen kan gelijkluidend zijn. Zo is bijvoorbeeld het criterium voor
belanghebbendheid en relativiteit in geval van een beroep van een natuurlijke persoon tegen een
besluit strekkende tot verlening van een ontheffing krachtens de bepalingen van de Wnb die zien op
soortenbescherming vrijwel identiek. Bij de beoordeling of een appellant belanghebbende is bij zo’n
ontheffing is bepalend, of de handeling waarvoor deze ontheffing is verleend ruimtelijke uitstraling
heeft op de woon- en leefomgeving van appellant (uitspraak van 24 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:168 (Windpark Den Tol)). De gevolgen van de handeling voor de woon- en
leefomgeving van betrokkene zijn ook bepalend voor het antwoord op de vraag of aan het
relativiteitsvereiste is voldaan. Een natuurlijke persoon die belanghebbende is bij een ontheffing
krachtens de Wnb, zal daarom in de regel het relativiteitsvereiste niet worden tegengeworpen.

Het antwoord op de hiervoor genoemde vragen kan ook verschillen. Zo is appellant [appellant] wel
belanghebbende bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, maar dat betekent niet dat
hij zich kan beroepen op rechtsregels die zijn geschreven ter bescherming van bewoners in een ander
deel van het plangebied, zoals hierna onder 18.1 wordt overwogen.

Niet van toepassing in de fase van bestuurlijke besluitvorming

 

4.8.   Artikel 8:69a van de Awb is gericht tot de bestuursrechter en is van toepassing op de fasen van
beroep en hoger beroep. Het relativiteitsvereiste als bedoeld in artikel 8:69a van de Awb is in de
bestuurlijke besluitvorming - zoals de zienswijzenfase, de bezwaarfase of de fase van administratief
beroep - niet van toepassing (memorie van toelichting bij de Wet aanpassing bestuursprocesrecht
(Kamerstukken II, 2009-2010, 32 450, nr. 3, blz. 20-21); uitspraken van 11 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2286 (Emmen), 18 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:842 (Amsterdam) en 23 mei
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6383 (Castellum Novum)).

Volgorde beoordeling

 

4.9.     Uit artikel 8:69a van de Awb volgt niet een verplichting voor de bestuursrechter om eerst de
beroepsgrond inhoudelijk te bespreken en pas daarna te oordelen over de toepassing van het
relativiteitsvereiste. De bestuursrechter kan er voor kiezen de beroepsgrond inhoudelijk te bespreken
en pas een oordeel over de toepassing van het relativiteitsvereiste te geven als de beroepsgrond
slaagt.

De Awb staat er niet aan in de weg dat wanneer een beroepsgrond niet slaagt, geen oordeel wordt
gegeven over de toepassing van het relativiteitsvereiste op deze beroepsgrond.

De Awb staat er evenmin aan in de weg dat een beroepsgrond die vanwege het relativiteitsvereiste
niet tot vernietiging van het bestreden besluit kan  leiden buiten bespreking wordt gelaten
(uitspraken van 25 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:847 (Nijverdal), 25 maart 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:1155 (Biesbosch) en 16 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1551 (Waterland)). De
bestuursrechter mag dus de vraag of de ingeroepen rechtsregel is geschonden in het midden laten en
volstaan met de constatering dat de aangevoerde beroepsgrond er niet toe kan leiden dat het
bestreden besluit wordt vernietigd omdat het belang van appellant geen bescherming vindt in de
ingeroepen rechtsregel (uitspraken van 15 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:75 (Flamco) en 2 maart
2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP6388 (Kerkdriel Noord)).

4.10.  In gevallen waarin toepassing wordt gegeven aan artikel 8:69a van de Awb en het bestreden
besluit daarom niet vernietigd wordt, is de rechter niet gehouden de beroepsgronden toch inhoudelijk
te bespreken, met het oog op de toepassing van artikel 8:75 van de Awb (proceskosten) (uitspraak
van 25 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1155 (Biesbosch)).



Gezamenlijk procederende appellanten

 

4.11.  Wanneer aan één van de appellanten namens wie een beroepschrift is ingediend, het
relativiteitsvereiste niet kan worden tegengeworpen, bestaat geen aanleiding om dit ook na te gaan
voor de overige appellanten namens wie dat beroepschrift is ingediend (uitspraken van 29 januari
2020, ECLI:NL:RVS:2020:283 (Enschede), 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2753 (Zuidelijke
Ringweg Groningen) en 1 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:983 (Overijssel)). Dan volgt dus een
inhoudelijke beoordeling van de beroepsgrond.

5. Verenigbaarheid van artikel 8:69a Awb met internationaal recht

 

Verenigbaarheid van artikel 8:69a Awb met het EVRM

 

5.1.  Uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat in artikel 6 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna:
EVRM), niet een absoluut recht op toegang tot de rechter is neergelegd. Aan de Verdragsstaten komt
een zekere beoordelingsruimte toe bij het stellen van regels die zekere beperkingen inhouden, mits
daardoor het recht op toegang tot de rechter niet in zijn kern wordt aangetast, de gestelde
beperkingen een rechtmatig doel dienen en evenredig zijn.

Met artikel 8:69a van de Awb wordt het recht op toegang tot de rechter niet in zijn kern aangetast.
Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van dit artikel (Kamerstukken II 2009-2010, 32 450,
nr. 3, blz. 20) behoort rechtsbescherming door de rechter gewaarborgd te zijn voor wie naar gesteld in
zijn rechtspositie is aangetast, maar is niet iedere schending van een rechtsregel automatisch een
aantasting van de rechtspositie van iedere belanghebbende. Niet kan worden staande gehouden dat
met dit artikel niet aan de eisen van artikel 6 van het EVRM wordt voldaan (uitspraken van 25 maart
2015, ECLI:NL:RVS:2015:1039 (Uithoorn) en 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:96 (Groningen)).

5.2.   Artikel 8:69a van de Awb behoeft niet buiten toepassing te worden gelaten wanneer een
rechtspersoon zich beroept op strijd met artikel 2 gelezen in samenhang met artikel 13 van het EVRM.
Een rechtspersoon heeft geen verdedigbare klacht over schending van het EVRM wanneer het voor
hem onmogelijk is slachtoffer te zijn van schending van artikel 2. Het in artikel 2 gegarandeerde recht
op leven komt alleen toe aan natuurlijke personen en niet aan rechtspersonen. Rechtspersonen
hebben immers geen leven als bedoeld in artikel 2 (uitspraak van 16 maart 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:732 (Blaloweg)).

Verenigbaarheid van artikel 8:69a Awb met het Unierecht

 

5.3.   Omdat het relativiteitsvereiste op gelijke wijze wordt toegepast op beroepen die ertoe strekken
aan het Unierecht ontleende rechten uit te oefenen als op soortgelijke nationale beroepen, en
eventuele concurrentievervalsing door ongeoorloofde staatssteun buiten het kader van het ruimtelijk
bestuursrecht in volle omvang aan de rechter kan worden voorgelegd, wordt met de toepassing van
artikel 8:69a van de Awb voldaan aan de eisen die het Unierecht volgens vaste rechtspraak van het
Hof van Justitie stelt aan de toepassing van het nationaal procesrecht in Unierechtelijke zaken
(uitspraak van 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2975 (Kinepolis)).

5.4.    Aan toetsing van nationale procesregels, zoals artikel 8:69a van de Awb, aan de vereisten van
gelijkwaardigheid, doeltreffendheid en effectieve rechtsbescherming, en de daarmee samenhangende
vraag of appellanten rechten ontlenen aan het ingeroepen Unierecht, komt de bestuursrechter pas
toe als het beroep op het Unierecht door toepassing van die nationale procesregels niet mogelijk is.

Indien een appellant zich beroept op strijd met een richtlijn, maar deze appellant niet onder de
personele beschermingsomvang van deze richtlijn valt en deze richtlijn daarom geen rechten aan deze
appellant toekent die hij voor de rechter kan afdwingen, is de toepassing van het relativiteitsvereiste
op deze appellant niet in strijd met de beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid uit de
rechtspraak van het Hof van Justitie (uitspraken van 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1295
(Spoorallee) en 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1296 (Maartensdijk); vergelijk de uitspraak van 10



oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3298 (Teva)).

Verdrag van Aarhus

 

5.5.    De toepassing van het relativiteitsvereiste komt niet in strijd met de Unierechtelijke
implementatie van het Verdrag van Aarhus. Dat betreft artikel 11 van de richtlijn 2011/92/EU
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 26 van
28 januari 2012, blz. 4 (de richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling).

Zo is de toepassing van het relativiteitsvereiste in een geval waarin een exploitant van een
bouwmarkt beroep instelt tegen een bestemmingsplan dat, onder meer, voorziet in de realisatie van
een concurrerende bouwmarkt, niet in strijd met die richtlijnbepaling, omdat deze eis toelaatbaar is
binnen de beperkingsmogelijkheid van het ‘hebben van een voldoende belang’ (uitspraak van 16
maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:732 (Blaloweg)).

6. Het belang waarop appellant zich beroept

 

Inleiding

 

6.1.     Bij de beantwoording van de vraag of het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a van de Awb in
de weg staat aan vernietiging van het bestreden besluit wegens strijd met een bepaalde norm, moet
aandacht worden besteed aan het onderscheid tussen de belangen die deze norm beoogt te
beschermen enerzijds en de belangen van de rechtzoekende die deze norm inroept anderzijds
(uitspraken van 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1585 (Thermen Berendonck) en 1 juli 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:2065 (Megabioscoop Utrecht)). Hierna zijn enige overwegingen vermeld die
betrekking hebben op de belangen van de rechtzoekende, voor zover van belang voor toepassing van
het relativiteitsvereiste, en worden enige voorbeelden gegeven van belangen waarvoor appellanten
onder omstandigheden wel of niet kunnen opkomen.

Achterliggende motief, of eigen gedrag van appellant is niet van belang

 

6.2.     Bij de toepassing van artikel 8:69a van de Awb is van belang of de betrokken rechtsregel of het
betrokken rechtsbeginsel strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop
beroept. Niet het subjectieve motief van de appellant voor de indiening van het beroep, of zijn eigen
gedrag zijn relevant, maar het objectieve belang waaraan appellant zijn beroepsrecht ontleent
(uitspraken van 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1110 (Schagen), 3 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2193
(Almere), 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:295 (Arnhem), 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2218
(Deventer), 1 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:266 (Breda), 30 november 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:361 (Breda) en 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1669 (Site Chemelot)).

Belang om gevrijwaard te blijven van aantasting woon-, leef-, werk- of ondernemersklimaat door
ontwikkelingen in de nabijheid

 

6.3.   Appellanten kunnen, mede afhankelijk van de norm op de schending waarvan zij zich beroepen,
tegen een omgevingsrechtelijk besluit opkomen met het oog op hun belang om gevrijwaard te blijven
van aantasting van hun woon-, leef-, werk- en/of ondernemersklimaat.

Artikel 8:69a van de Awb staat niet zonder meer in de weg aan vernietiging van bijvoorbeeld een
besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, als wordt betoogd dat daarin aan het belang van
appellant te weinig gewicht is toegekend, gelet op de invloed die de daarbij aangewezen
bestemmingen en vastgestelde planregels hebben op de gebruiksmogelijkheden of de waarde van
zijn eigen grond of bouwwerken (zie hierna onder 10.4 en volgende).

Eigen belang: geen beroep op belangen van anderen

 

6.4.   In artikel 8:69a van de Awb ligt besloten dat degene die vernietiging van een besluit beoogt zich



in beginsel niet met succes kan beroepen op belangen van anderen (zie hierna onder 10.10 tot en
met 10.13).

6.5.     Indien een appellant zich beroept op overschrijding van een norm en betoogt dat deze
overschrijding nadelige gevolgen voor zijn woonsituatie heeft, kan hij ter onderbouwing van de
normoverschrijding wijzen op onderzoeksgegevens waaruit naar voren komt dat deze norm ter
plaatse van een woning van een derde in zijn directe omgeving wordt overschreden (uitspraken van
29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1379 (Weert) en 19 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP1352
(Elzenbos Brummen)). Hij kan bijvoorbeeld aannemelijk maken dat een besluit tot vergunningverlening
zal leiden tot overschrijding van de geluidsnormen ter plaatse van woningen in zijn directe omgeving
en daarmee tot nadelige geluidseffecten bij zijn woning. Het beroep op de normoverschrijding raakt
dan niet alleen het belang van die derde, maar ook zij eigen belang (uitspraak van 20 september
2017, ECLI:NL:RVS:2017:2561 (Coevorden)).

Belangen van rechtspersonen die een algemeen belang behartigen

 

6.6.    Het relativiteitsvereiste als vervat in artikel 8:69a van de Awb staat niet aan vernietiging in de
weg, wanneer een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Awb opkomt voor
algemene belangen die zij, gelet op haar statutaire doelstelling en door haar feitelijke
werkzaamheden behartigt, en die geheel of ten dele samenvallen met de belangen die de norm
beoogt te beschermen (uitspraken van 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1530 (Behoud de Parel), 11
februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:345 (Reevediep), 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1634 (Nbw-
vergunning Ulicoten), 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1284 (Stichting Buurtcomité Sabinapolder) en
14 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BS8857 (Waterkrachtcentrale Grensmaas)).

6.7.    Zo kan een rechtspersoon die statutair opkomt voor de belangen van het milieu, de gezondheid
van de mens en een mens-, dier- en milieuvriendelijke veeteelt, een beroep doen op de geurnormen
van de Wet geurhinder en veehouderij (uitspraak van 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1530 (Behoud
de Parel)).

Een rechtspersoon die statutair opkomt voor de bescherming van vogels kan zich niet beroepen op
normen ter bevordering van een goede verkeersafwikkeling in een gebied (uitspraak van 5 augustus
2015, ECLI:NL:RVS:2015:2505 (Amsterdam)). Evenmin kan een rechtspersoon waarvan de statuten
de behartiging van het algemeen belang van de natuur- en cultuurlandschappelijke waarde van een
gemeente beogen, een beroep doen op de normen ter bescherming van de fysieke veiligheid van die
gemeente (uitspraak van 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:345 (Reevediep); vergelijk de
uitspraken van 31 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2623 (Roermond) en 29 mei 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:1781 (Windpark N33)).

6.8.   Bepalend is de statutaire doelstelling zoals die luidt voor afloop van de beroepstermijn
(uitspraak van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3836 (Moerdijk)).

6.9.   Net zoals voor de vraag of een rechtspersoon als belanghebbende ontvankelijk is, is voor de
toepassing van het relativiteitsvereiste niet relevant of door de rechtspersoon feitelijke
werkzaamheden worden uitgevoerd ten aanzien van alle onderdelen van haar statutaire doelstelling
(uitspraak van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3836 (Moerdijk)).

Belangen van rechtspersonen die een collectief belang behartigen

 

6.10.    Het relativiteitsvereiste als vervat in artikel 8:69a van de Awb staat niet aan vernietiging in de
weg, wanneer een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Awb opkomt voor
collectieve belangen die zij, gelet op haar statutaire doelstelling en door haar feitelijke
werkzaamheden behartigt, en die geheel of ten dele samenvallen met de belangen die de norm
beoogt te beschermen (uitspraken van 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1897 (Watermeterfabriek), 5
augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2520 (Bewonersvereniging Oud West) en 7 mei 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:1669 (Site Chemelot)).

6.11.    Zo kan een rechtspersoon waarvan het belang waarvoor zij blijkens haar statuten en feitelijke
werkzaamheden bescherming zoekt, is gelegen in het voorkomen van negatieve gevolgen voor het



woon- en leefklimaat van bewoners in een bepaald gebied, zich beroepen op het overschrijden van
geluidniveaus in de tuinen van woningen in dit gebied, nu het niet kennelijk zo is dat die normen niet
strekken tot de bescherming van de belangen die zij behartigt (uitspraak van 12 juni 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:1897 (Watermeterfabriek)).

7. Belangen die een omgevingsrechtelijke norm beoogt te beschermen: algemeen

 

Beschermingsomvang omgevingsrechtelijke normen die strekken tot bescherming van een algemeen
belang / verwevenheid algemeen belang en individueel belang.

 

7.1.    Indien een norm strekt tot bescherming van een algemeen belang, kan niet zonder meer
worden aangenomen dat deze norm (ook) strekt tot bescherming van het belang waarvoor een
natuurlijke persoon in rechte opkomt. Een natuurlijke persoon kan immers in rechte niet opkomen voor
een algemeen belang. Onder omstandigheden kan echter worden aangenomen dat het belang van
een natuurlijke persoon zodanig verweven is met het algemene belang dat een rechtsnorm beoogt te
beschermen dat niet kan worden gezegd dat de rechtsnorm kennelijk niet beoogt het belang van
deze natuurlijke persoon (mede) te beschermen. Indien bijvoorbeeld een natuurlijke persoon zich in
het kader van een beroep tegen een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan beroept op
normen uit een provinciale omgevingsverordening die strekken tot de bescherming van de (natuur-)
waarden van een bepaald gebied, beroept hij zich op een algemeen belang waarvoor hij niet in rechte
kan opkomen. Indien deze appellant woont of werkt in of in de directe nabijheid van dat gebied, dan
is het daadwerkelijke belang waarin deze appellant vreest te worden geraakt als gevolg van het plan,
het belang bij het behoud van een goede kwaliteit van zijn woon- en leefomgeving. Belangen van
omwonenden bij het behoud van een goede kwaliteit van hun woon- en leefomgeving, kunnen zo
verweven zijn met de algemene belangen bij het voorkomen van de aantasting van een vanuit
natuur- of landschappelijk oogpunt waardevol gebied, dat niet kan worden geoordeeld dat de
betrokken normen van de omgevingsverordening kennelijk niet strekken tot bescherming van de
belangen van deze omwonenden. Deze situatie doet zich concreet voor in geval het betreffende
gebied deel uitmaakt van de leefomgeving van appellant.

In dat geval raakt de aantasting van het gebied immers ook het belang dat appellant heeft bij het
behoud van een goede kwaliteit van zijn woon- en leefomgeving (uitspraak van 2 oktober 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3322 (Weert)).

7.2.    Verwevenheid in deze zin kan zich ook voordoen bij artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening
(hierna: de Wro) (zie onder 10.14-15), bij wettelijke bepalingen die strekken tot bescherming van
monumentale waarden, zoals bepalingen neergelegd in de Erfgoedwet en gemeentelijke
erfgoedverordeningen (zie onder 10.71-79), bij artikel 3.1.6, vijfde lid, aanhef en onder a, van het
Besluit ruimtelijke ordening (hierna: het Bro; zie onder 10.32), bij de bepalingen van de Wet
natuurbescherming (hierna: de Wnb) (zie onder 10.49-70) en bij normen uit provinciale verordeningen
die strekken tot bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van geluidsbelasting in
stiltegebieden (zie onder 10.96).

7.3.    Ook in gevallen waarin een ondernemer zich beroept op bedrijfsbelangen kan onder
omstandigheden worden aangenomen dat het bedrijfsbelang van deze appellant zodanig verweven is
met het algemene belang dat de rechtsnorm beoogt te beschermen dat niet kan worden gezegd dat
de rechtsnorm kennelijk niet beoogt het bedrijfsbelang van appellant te beschermen.

Indien bijvoorbeeld een mosselperceel van een bedrijf is gelegen in een  Natura 2000-gebied en de
aldaar ontplooide bedrijfsactiviteiten worden beïnvloed door de staat van instandhouding van het
betrokken Natura 2000-gebied, kunnen de bedrijfseconomische belangen van het bedrijf zodanig
verweven zijn met het belang van het behoud van een goede staat van instandhouding van het
Natura 2000-gebied, een belang dat de natuurbeschermingswetgeving beoogt te beschermen, dat er
geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat de betrokken normen kennelijk niet strekken tot
bescherming van de belangen van het betreffende bedrijf (uitspraken van 6 februari 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:349 (Zandsuppletie Roggenplaat) en 30 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2174 (Nbw-
vergunning Oosterschelde)).



8. Het beschermingsbereik van enige algemene normen

 

Procedurele normen of formele beginselen van behoorlijk bestuur

 

8.1.   Voor de inroepbaarheid van schending van een procedurele norm of de schending van een
formeel beginsel van behoorlijk bestuur is het beschermingsbereik van de onderliggende materiële
norm bepalend. De schending van procedurele normen of formele beginselen van behoorlijk bestuur
kan bij de toepassing van artikel 8:69a van de Awb niet los worden gezien van de materiële normen
waarop appellant zich beroept. Aan deze procedurele normen of formele rechtsbeginselen komt in
zoverre geen zelfstandige betekenis toe. Wanneer de schending van ingeroepen materiële normen
niet tot vernietiging van een besluit kan leiden, geldt dat ook voor een door appellant gestelde
schending van procedurele normen of formele beginselen van behoorlijk bestuur (uitspraken van 30
juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2838 (Tilburg) en 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1859 (Zeist)).

8.2.  Dit geldt onder meer voor de gestelde schending van:

-    artikel 3:11, eerste lid, van de Awb (uitspraken van 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:295
(Arnhem), 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694 (Duiven) en 30 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2838
(Tilburg)).

-    artikel 3:12, eerste lid, van de Awb (uitspraak van 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3992
(Nbw-vergunning Gelderland) en uitspraak van 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1359 (Borger-
Odoorn));

-    de verplichting om afdeling 3.4 van de Awb te doorlopen bij de voorbereiding van een besluit
(uitspraak van 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:732 (Blaloweg);

-    artikel 3:2 van de Awb of het formele zorgvuldigheidsbeginsel (uitspraken van 21 januari 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:96 (Groningen) en 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2081 (Alphen aan den Rijn)).

-    artikel 3:46 van de Awb, of het motiveringsbeginsel (uitspraak van 21 januari 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:96 (Groningen));

-    het rechtszekerheidsbeginsel als procedureel gebrek (uitspraak van 21 januari 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:96 (Groningen)).

Materiële rechtsbeginselen: rechtszekerheid

 

8.3.   Vernietiging van een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan wegens strijd met de
rechtszekerheid behoeft niet af te stuiten op artikel 8:69a van de Awb, indien het belang van
appellant bij dit plan mede betrekking heeft op een duidelijke planregeling. Zo strekt de
rechtszekerheidsnorm mede tot bescherming van het belang van appellant, wanneer hij als eigenaar
van gronden in het plangebied dit plan eventueel zelf wil gaan ontwikkelen (uitspraak van 26
november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4222 (Kaag en Braassem)).

Normen betreffende de termijn waarbinnen een besluit genomen moet worden

 

8.4.    De in de Awb en in bijzondere wetgeving opgenomen bepalingen over de termijnen waarbinnen
het bestuursorgaan een besluit dient te nemen, strekken ertoe te waarborgen dat belanghebbenden
binnen de in het desbetreffende geval geldende termijn worden geïnformeerd over de besluitvorming
en bij voorkeur over de inhoud daarvan. Een gestelde schending van de beslistermijn kan in het kader
van de toepassing van artikel 8:69a van de Awb niet los worden gezien van het beschermingsbereik
van de inhoud van de normen die ten grondslag liggen aan het alsnog te nemen besluit. Wanneer de
betrokken materiële normen kennelijk niet strekken tot bescherming van het belang van appellant,
staat het relativiteitsvereiste in de weg aan de vernietiging van het met een besluit gelijk te stellen
niet tijdig nemen van een besluit op de aanvraag (uitspraak van 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2098
(Maastricht)).

9. Correctie in verband met schending van het gelijkheidsbeginsel of schending van het
vertrouwensbeginsel



 

9.1.   De Afdeling heeft een correctie op de toepassing van artikel 8:69a van de Awb aanvaard, die
inhoudt dat de schending van een norm die niet de bescherming beoogt van de belangen van een
belanghebbende, en die op zichzelf genomen dus niet tot vernietiging zou kunnen leiden, kan
bijdragen tot het oordeel dat het vertrouwensbeginsel of het gelijkheidsbeginsel is geschonden.
Schending van ofwel het vertrouwensbeginsel ofwel het gelijkheidsbeginsel is een noodzakelijke,
maar geen voldoende voorwaarde voor toepassing van de correctie. Indien betrokkene door het niet
honoreren van het bij hem gewekte vertrouwen niet in een slechtere positie is komen te verkeren,
vindt geen correctie op het relativiteitsvereiste plaats en hoeft dus niet te worden onderzocht of de
ingeroepen norm is geschonden. Hetzelfde geldt als betrokkene door schending van het
gelijkheidsbeginsel niet daadwerkelijk wordt benadeeld of dreigt te worden benadeeld (uitspraken
van 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:732 (Blaloweg), 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1208 (Hollands
Kroon), 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3454 en ECLI:NL:RVS:2016:3453 (Slijtersunie), 5 juli
2019, ECLI:NL:RVS:2019:2281 (Rotterdam) en 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3759 (Bunnik)).

9.2.   De enkele stelling van appellant dat het bestuursorgaan in strijd met het vertrouwensbeginsel of
het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld door een besluit te nemen dat in strijd is met de geldende
regelgeving, is onvoldoende om aan te nemen dat aan de hiervoor genoemde vereisten is voldaan
(uitspraak van 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1208 (Hollands Kroon)). Degene die een beroep doet op
een of beide beginselen moet de feiten stellen die dat beroep onderbouwen (uitspraken van 29
januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:283 (Enschede), 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:732 (Blaloweg), 9
november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2975 (Kinepolis), 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3180
(Hengelo), 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3454 en ECLI:NL:RVS:2016:3453 (Slijtersunie), 15
maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:671 (Columbiz Park) en 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694
(Duiven)).

Heeft betrokkene dergelijke feiten gesteld, dan is het vervolgens aan het bestuursorgaan om te
motiveren waarom op grond van hetgeen door betrokkene gesteld is niet de conclusie kan worden
getrokken dat het gelijkheidsbeginsel of het vertrouwensbeginsel is geschonden en/of dat hij
daardoor niet in een nadeliger positie is komen te verkeren, of dreigt te komen te verkeren.

10. Beschermingsbereik van omgevingsrechtelijke wetgeving

 

10.1    Het beschermingsbereik van de onderscheiden omgevingsrechtelijke regelingen waarop een
beroep wordt gedaan is hieronder uitgangspunt voor de bespreking van de jurisprudentie. Het
beschermingsbereik kan betrekkelijk ruim zijn, bijvoorbeeld bij besluiten over de vaststelling van een
bestemmingsplan op grond van de Wro waar dat bereik ‘een goede ruimtelijke ordening’ is. Dat bereik
kan ook meer specifiek zijn. Zo is het beschermingsbereik van de regels in de Wet geluidhinder over
wegverkeerslawaai beperkt tot het beschermen van mensen tegen geluidhinder. Appellanten die
opkomen tegen een bestemmingsplan waarvoor de norm geldt dat sprake moet zijn van een goede
ruimtelijke ordening, kunnen daarbij tevens specifieke normen (bijvoorbeeld geluidnormen uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer) aan de orde stellen die het bevoegd gezag in acht neemt ter invulling
van een goede ruimtelijke ordening (zie onder 10.5). Het relativiteitsvereiste brengt echter mee dat
een belanghebbende die zich niet kan beroepen op zo’n specifieke norm, zich evenmin kan beroepen
op de norm ten behoeve van het betoog dat geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening (zie
bijvoorbeeld onder 10.74). Een redelijke toepassing van het relativiteitsvereiste brengt verder met
zich dat als iemand zich niet kan beroepen op een specifieke norm hij die norm ook niet kan inroepen
om aan te voeren dat een bestemmingsplan niet uitvoerbaar is (zie onder 10.31), of dat ten onrechte
geen milieueffectrapport is gemaakt (zie onder 10.87)."

Wet ruimtelijke ordening

 

Een goede ruimtelijke ordening

 

10.2.   Artikel 3.1, eerste lid, van de Wro bepaalt dat de gemeenteraad voor in een bestemmingsplan



begrepen gronden bestemmingen vaststelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Die norm
houdt in dat de gemeenteraad een veel omvattende belangenafweging dient te maken die moet
resulteren in het leggen van bestemmingen en met het oog op die bestemmingen vaststellen van
regels omtrent het gebruik, met inbegrip van mogelijkheden voor bebouwing, van de in het plan
begrepen gronden.

Artikel 8:69a van de Awb staat er niet aan in de weg dat belanghebbenden zich in rechte op de norm
van een goede ruimtelijke ordening beroepen om een vernietiging van het besluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan te bewerkstelligen voor zover die norm betrekking of mede betrekking heeft op
hun eigen belangen (uitspraak van 19 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP1352 (Elzenbos Brummen)).

Goede ruimtelijke ordening: belang gerelateerd aan gebruiksmogelijkheden van eigen gronden

 

10.3.    Appellanten kunnen tegen een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan of tegen een
ander besluit waarvoor de norm van een goede ruimtelijke ordening geldt, beroepsgronden naar
voren brengen die ertoe strekken aan te tonen dat aan belangen gerelateerd aan
gebruiksmogelijkheden van hun eigen gronden of bouwwerken te weinig gewicht is toegekend
(uitspraak van 19 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP1352 (Elzenbos Brummen)).

Goede ruimtelijke ordening: belang gerelateerd aan gebruiksmogelijkheden van gronden in directe
omgeving

 

10.4.     Appellanten kunnen ook betogen dat aan hun belangen te weinig gewicht is toegekend bij
het aanwijzen van bestemmingen voor gronden in hun directe omgeving en het vaststellen van
daarop betrekking hebbende regels, gelet op de invloed die die bestemmingen en regels hebben op
de gebruiksmogelijkheden of de waarde van hun eigen gronden of bouwwerken (uitspraak van 19
januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP1352 (Elzenbos Brummen)).

Goede ruimtelijke ordening: woon- en leefklimaat en bewoners

 

10.5.   De norm van een goede ruimtelijke ordening, voor zover deze ziet op een aanvaardbaar woon-
en leefklimaat ter plaatse van een woning, beschermt onder meer het belang van bewoners bij
behoud en herstel van dit woon- en leefklimaat (uitspraak van 12 november 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:4044 (Groningen)).

Appellanten kunnen tegen een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, of tegen een ander
besluit waarvoor de norm van een goede ruimtelijke ordening geldt, opkomen met het oog op hun
belang om gevrijwaard te blijven van aantasting van hun woon- en leefomgeving.

Zij kunnen zich bijvoorbeeld beroepen op de geluidsnormen die het bevoegd gezag in acht neemt ter
invulling van een goede ruimtelijke ordening, indien een bestemmingsplan strekt tot het mogelijk
maken van een activiteit waarvan zij ook nadelige geluidseffecten voor hun woonsituatie vrezen
(uitspraken van 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1069 (Utrecht) en 15 januari 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:72 (Geldermalsen)).

Zij kunnen zich bijvoorbeeld ook beroepen op een vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke
ordening onaanvaardbare toename, ter plaatse van hun woning, van geurhinder (uitspraak van 13
mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1495 (Hardenberg)), van gezondheidsrisico’s (uitspraak van 4 april
2018,ECLI:NL:RVS:2018:1096 (Gemert-Bakel) en van wateroverlast (uitspraak van 2 november 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:2892 (Ameland)). Ook kunnen zij zich beroepen op onaanvaardbare aantasting van
de bodem- en grondwaterkwaliteit ter plaatse van hun woning (uitspraak van 12 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4081 (Amsterdam) en op aantasting van verkeersveiligheid en de doorstroming van
het verkeer in de directe omgeving van hun woning (uitspraak van 8 april 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:1007 (Hilvarenbeek)).

Goede ruimtelijke ordening: woon- en leefklimaat en bedrijven

 

10.6.    De norm van een goede ruimtelijke ordening, voor zover deze ziet op een aanvaardbaar



woon- en leefklimaat ter plaatse van een woning, beschermt ook de belangen van betrokken
bedrijven bij een ongestoorde uitoefening van hun bedrijf (uitspraak van 12 november 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:4044 (Groningen)). Degene die een bedrijf uitoefent kan, omdat hij geconfronteerd
kan worden met klachten van de bewoners van een woning over de milieugevolgen van zijn bedrijf,
aanvoeren dat in het plangebied vanwege de milieugevolgen van zijn bedrijf geen aanvaardbaar
woon- en leefklimaat is gewaarborgd. Artikel 8:69a van de Awb staat in zoverre niet in de weg aan
vernietiging van een besluit op die grond (uitspraken van 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4030
(Grave) en 12 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5874 (Bodegraven-Reeuwijk)). Zo kan een
agrarisch bedrijf, omdat het geconfronteerd kan worden met klachten van de bewoners van een in
een bestemmingsplan voorziene plattelandswoning over de milieugevolgen van het bedrijf, aanvoeren
dat in het plangebied vanwege deze milieugevolgen, waaronder geur- en geluidbelasting ter plaatse
van deze plattelandswoning geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gewaarborgd (uitspraken van
7 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2704 (Asten), 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1422 (Wijchen) en
25 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:588 (Hardinxveld-Giessendam)). Evenzo kan een bedrijf, gelet op
het belang daarvan bij een zo min mogelijk belemmerde bedrijfsuitoefening, in beroep tegen een
besluit dat voorziet in de mogelijkheid van een kwetsbaar object in de omgeving van de
bedrijfsvestiging, zich beroepen op normen voor externe veiligheid (uitspraak van 6 mei 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:1419 (Vlaardingen)).

Goede ruimtelijke ordening: ondernemersklimaat en bedrijven

 

10.7.    De norm van een goede ruimtelijke ordening ziet onder meer ook op het behouden en
herstellen van een uit ruimtelijk oogpunt goed ondernemersklimaat (uitspraken van 20 september
2017, ECLI:NL:RVS:2017:2560 (Zwolle), 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1374 (Steenbergen), 3 mei
2017, ECLI:NL:RVS:2017:1192 (Weesp) en 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:106 (Best)).

Appellanten kunnen tegen een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan bijvoorbeeld
opkomen met de stelling dat een bestemmingsplan zal leiden tot een vanuit een oogpunt van goede
ruimtelijke ordening minder goed ondernemersklimaat doordat als gevolg van het plan
onaanvaardbare leegstand van gebouwen in de omgeving van de bedrijfsvestiging van appellant zal
ontstaan (uitspraak van 8 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3602 (Lansingerland); zie hierna onder
10.27-29). Zij kunnen bijvoorbeeld ook betogen dat de in een plan voorziene ruimtelijke ontwikkeling
zal leiden tot een vermindering van het aantal klanten en daardoor tot een daling van hun omzet en
inkomsten (uitspraak van 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2560 (Zwolle), tot een
onaanvaardbare parkeersituatie ter plaatse (uitspraken van 7 november 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3632 (Rijssen-Holten) en 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3180 (Hengelo)),
of tot onaanvaardbare verkeerscongestie (uitspraak van 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1192
(Weesp)).

10.8.    Indien aannemelijk is dat het plan kan leiden tot een minder goed ondernemersklimaat voor de
appellant, bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de norm van een goede ruimtelijke ordening
kennelijk niet strekt tot bescherming van zijn belangen (uitspraak van 24 mei 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:1374, ECLI:NL:RVS:2017:1374 (Steenbergen)).

Indien bijvoorbeeld aannemelijk is dat de in een bestemmingsplan voorziene ontwikkeling kan leiden
tot een relevante toename van de parkeerdruk op bestaande parkeervoorzieningen die zijn gelegen
op een acceptabele loopafstand van de bedrijfsvestiging van appellant, kan, onder omstandigheden,
worden aangenomen dat het ondernemersklimaat van appellant kan worden beïnvloed door het door
hem bestreden bestemmingsplan. Artikel 8:69a van de Awb vormt dan in zoverre geen  beletsel voor
vernietiging van het besluit tot vaststelling van het plan (uitspraken van 7 november 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3632 (Rijssen-Holten) en 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3180 (Hengelo)).

Belang bij vrijwaring van aantasting van concurrentiepositie

 

10.9.    De norm van een goede ruimtelijke ordening strekt er echter niet toe om bedrijven te vrijwaren
tegen de vestiging van concurrerende bedrijven in hun verzorgingsgebied en marktsegment.
Concurrentieverhoudingen vormen immers bij een planologische belangenafweging geen in



aanmerking te nemen ruimtelijk relevant belang (uitspraak van 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1879
(Maasdriel)). Indien het belang van degene die beroep instelt tegen een besluit tot vaststelling van
een bestemmingsplan uitsluitend is gelegen in het gevrijwaard blijven van concurrentie door een
ander bedrijf in hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment, en deze appellant niet stelt dat hij
andere, ruimtelijk relevante effecten ondervindt van de in een bestemmingsplan voorziene
mogelijkheid van vestiging van een ander bedrijf, strekt de norm van artikel 3.1 van de Wro kennelijk
niet ter bescherming van zijn belang (uitspraak van 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1744 (Venlo)). Zie
onder 10.26-29 (Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro en concurrenten).

Eigen belang: geen beroep op belangen van anderen

 

10.10.     Appellanten kunnen zich in rechte op de norm van een goede ruimtelijke ordening beroepen
om een vernietiging van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te bewerkstelligen voor
zover die norm betrekking of mede betrekking heeft op hun eigen belangen. In artikel 8:69a van de
Awb ligt besloten dat degene die vernietiging van een besluit beoogt zich in beginsel niet met succes
kan beroepen op belangen van anderen (zie onder 10.1).

10.11.    Als zo’n eigen belang is bijvoorbeeld te beschouwen het belang van een appellant bij de
bescherming van het woon- en leefklimaat in de directe omgeving van zijn woning. Dat een appellant
stelt ook gebruik te maken van gronden in een gebied dat niet in de directe omgeving van zijn woning
is gelegen, is echter niet voldoende om de mogelijke aantasting van de - bijvoorbeeld, recreatieve -
functie van dit gebied als aantasting van zijn eigen belang te beschouwen (uitspraak van 6 november
2019, ECLI:NL:RVS:2019:3760 (Windplan Blauw)).

10.12.   Een appellant die een besluit aanvecht tot vaststelling van een bestemmingsplan dat de
oprichting van een of meer woningen in het uitzicht van zijn woning mogelijk maakt en die zich
beroept op bescherming van zijn woon- en leefklimaat, kan zich om vernietiging van dat besluit te
bewerkstelligen in beginsel niet succesvol beroepen op het niet in acht nemen van de normen van de
Wet geluidhinder voor zover het betreft de geluidbelasting ter hoogte van de op te richten woning of
woningen (uitspraken van 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3290 (Stichtse Vecht), 13 juli 2011,
ECLI:NL:RVS:2011:BR1412 (Tuibrug Hoorn), 19 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP1352 (Elzenbos
Brummen)). Een appellant kan zich ook niet beroepen op de mogelijke gevolgen van de
geluidbelasting vanwege het wegverkeer voor het woon- en leefklimaat bij de nieuw te bouwen
woning. Hij beroept zich dan op aspecten van de norm van een goede ruimtelijke ordening, als
neergelegd in artikel 3.1 van de Wro, die in dat geval niet zien op bescherming van zijn belangen
(uitspraak van 11 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3087 (Baarn)).

Een appellant die opkomt voor zijn bedrijfsbelangen en die betoogt dat de geluidbelasting vanwege
een ander bedrijf bij in de omgeving gelegen woningen te hoog is, beroept zich, indien zijn eigen
bedrijf geen relevante geluidsbelasting veroorzaakt bij deze woningen, op een rechtsregel die in
zoverre kennelijk niet strekt tot bescherming van de bedrijfsbelangen waarvoor hij opkomt (uitspraak
van 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1586 (Arnhem)).

Appellanten die opkomen voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in de directe omgeving
van hun woningen, maar die zelf op hun eigen percelen geen externe veiligheidsrisico's van de in een
bestemmingsplan voorziene ontwikkeling ondervinden, kunnen zich niet beroepen op het  aspect van
de norm van een goede ruimtelijke ordening dat ziet op externe veiligheid (uitspraken van 6 november
2019, ECLI:NL:RVS:2019:3760 (Windplan Blauw), 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1140
(Terschelling), 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2382 (Gouda) en 31 augustus 2011,
ECLI:NL:RVS:2011:BR6316 (Nieuwe Sloot)).

Een appellant die zich beroept op normen voor de bepaling van hetgeen een goede ruimtelijke
ordening vereist uit een oogpunt van een goed woon- en leefklimaat, kan zich niet beroepen op
mogelijke risico's voor de gezondheid van toekomstige bewoners van het plangebied (uitspraak van
27 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3987 (Tynaarlo); vergelijk de uitspraak van 4 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1096 (Gemert-Bakel)).

Een appellant waarvan van wie het belang is gelegen in het gevrijwaard blijven van aantasting van
zijn woon- en leefklimaat, en die een besluit aanvecht tot vaststelling van een bestemmingsplan dat



de oprichting mogelijk maakt van een (te verplaatsen) ziekenhuis in de nabijheid van zijn woning, kan
zich niet beroepen op de norm die strekt tot het voorkomen van leegstand in het kader van een
goede ruimtelijke ordening op de bestaande locatie van het ziekenhuis, die niet tot zijn woon-en
leefomgeving behoort (uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1783 (Doetinchem)).

Wanneer het belang waarvoor een appellant opkomt is gelegen in het belang om gevrijwaard te
worden van gevolgen van het gebruik van het naast zijn woning gelegen perceel voor horeca en
zwemlessen, en deze appellant  zelf geen horecagelegenheid en evenmin een zwemgelegenheid
exploiteert, kan diens betoog dat de bestaande horeca en zwembaden in de omgeving door de
voorzieningen uit het bestreden plan op een oneerlijke manier worden beconcurreerd niet tot
vernietiging van het bestreden besluit leiden (uitspraak van 21 augustus 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:2824 (Zwijndrecht) en uitspraak van 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1069
(Utrecht)).

Een betoog van een rechtspersoon waarvan het belang gelegen is in de bescherming van de natuur
in, of in de nabijheid van het gebied waarin de in het besluit voorziene ontwikkeling is voorzien, en
welk betoog betrekking heeft op de naleving van de normen ten aanzien van de luchtkwaliteit ter
plaatse van de in het besluit voorziene ontwikkeling, ziet uitsluitend op de belangen van de
toekomstige gebruikers daarvan en niet op het belang van deze rechtspersoon. De in het geding
zijnde norm heeft daarom kennelijk niet de strekking het belang van deze rechtspersoon te
beschermen, zodat diens betoog ingevolge artikel 8:69a van de Awb niet tot vernietiging van het
besluit kan leiden (uitspraak van 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1585 (Thermen Berendonck)).

Een rechtspersoon die opkomt voor de bescherming van het woon- en leefklimaat van omwonenden,
kan zich niet beroepen op het (veiligheids-) belang van de personen die werkzaam zijn in de nabijheid
van de windturbines, omdat dit belang los staat van het belang waarvoor deze rechtspersoon
bescherming zoekt (uitspraak van 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4442 (Windpark De Groene
Delta)).

10.13.   Het betoog van een appellant dat een bestemmingsplan in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening, omdat voor andere personen een aanvaardbare veiligheidssituatie niet kan worden
geborgd, stuit af op het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a van de Awb en kan niet leiden tot
vernietiging van het bestreden besluit, tenzij de veiligheidssituatie van derden ook aan zijn eigen
veiligheidsbelang raakt (uitspraken van 2 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3322 (Weert), 18
december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4210 (Venlo), 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2225 (Eemsmond), 11
februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:348 (Overbetuwe) en 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2929
(Venlo)).

Indien appellanten, die opkomen voor een goed woon- en leefklimaat, in beroep tegen een besluit tot
vaststelling van een bestemmingsplan en het verlenen van omgevingsvergunningen, waarin is
voorzien in realisering van windturbines, betogen dat woningen van derden gevoelige objecten en
(beperkt) kwetsbare objecten zijn in de zin van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het
Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: de Activiteitenregeling), staat het in
artikel 8:69a van de Awb opgenomen relativiteitsvereiste niet zonder meer in de weg aan een
mogelijke vernietiging van dit besluit. Indien deze betogen slagen, dient ter plaatse van de bedoelde
woningen van derden te worden voldaan aan de normen, die in het Activiteitenbesluit en de
Activiteitenregeling over geluid, slagschaduw en externe veiligheid zijn gesteld. Indien dat niet
mogelijk is, zou een geslaagd betoog daarom gevolgen kunnen hebben voor de invloed die geluid,
slagschaduw en externe veiligheid heeft ter plaatse van de woningen van appellanten. Indien echter
bij voorbaat kan worden uitgesloten dat een eventuele overschrijding van de grenswaarden ter
plaatse van de woningen van derden gevolgen kan hebben voor het woon- en leefgenot van
appellanten, raakt een eventuele overschrijding van de grenswaarden niet aan het belang waaraan
appellanten hun beroepsrecht ontlenen, zodat in zoverre het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a van
de Awb betekent dat zij zich niet met succes op die overschrijding kunnen beroepen (uitspraken van
13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:295 (Arnhem) van 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616
(Windpark De Drentse Monden en Oostermoer)).

Goede ruimtelijke ordening: individuele en algemene belangen

 



10.14.    De norm van een goede ruimtelijke ordening kent vele aspecten en strekt tot bescherming
van een veelheid van ruimtelijk relevante belangen, zoals het belang van individuele appellanten bij
het behoud en/of herstel van een goed leef-, woon- werk en ondernemingsklimaat. Deze norm strekt
ook tot bescherming van algemene belangen, zoals het algemeen belang van het behoud van
cultuurhistorische waarden (uitspraak van 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1304 (Maastricht)).

10.15.  Voor zover artikel 3.1 van de Wro strekt tot bescherming van algemene belangen, strekt het
niet tot de bescherming van de individuele belangen van natuurlijke personen.  Onder
omstandigheden kan echter worden aangenomen dat het belang van een natuurlijke persoon zodanig
verweven is met het algemene belang dat deze rechtsnorm beoogt te beschermen dat niet kan
worden gezegd dat de rechtsnorm kennelijk niet beoogt het belang van deze natuurlijke persoon te
beschermen (zie onder 7.1 en 7.2).

Exploitatieplan

 

10.16.   Artikel 6.13 van de Wro, dat eisen stelt aan de vorm en inhoud van een exploitatieplan, strekt
tot bescherming van de belangen van degenen die rechtstreeks met het verhaal van kosten
verbonden aan de exploitatie van in het exploitatiegebied opgenomen gronden te maken kunnen
krijgen. Dit artikel strekt derhalve tot bescherming van de belangen van appellanten, die gronden in
het exploitatiegebied in eigendom hebben waarop ingevolge het bestemmingsplan bouwplannen zijn
voorzien, waardoor zij zouden kunnen worden geconfronteerd met het verhaal van kosten verbonden
aan de exploitatie van hun gronden in het exploitatiegebied (uitspraken van 20 november 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3927 (Midden-Delfland) en 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3227 (Midden-
Delfland).

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

 

10.17.  De in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: het Barro) opgenomen normen
betreffen ingevolge artikel 4.3, eerste lid, van de Wro de nationale belangen waarvan het met het oog
op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is geacht dat deze in acht worden genomen bij het
vaststellen van bestemmingsplannen. Weliswaar zijn de in het Barro opgenomen normen hiermee
gericht tot de raad als bevoegd bestuursorgaan voor het vaststellen van bestemmingsplannen, maar
hieruit volgt niet zonder meer dat deze normen niet mede strekken ter bescherming van de belangen
van individuele burgers (uitspraken van 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:66 (Texel) en 16 april
2014, ECLI:NL:RVS:2014:316 (Druten)).

10.18.  De normen van titel 2.4 van het Barro strekken mede ter bescherming van appellanten,
waarvan het belang is gelegen in het gevrijwaard blijven van overstromingen en die zich beroepen op
het tekortschieten van de waterbergende en -afvoerfunctie van het rivierbed als gevolg van het
bestemmingsplan waartegen zij beroep hebben ingesteld. Uit de nota van toelichting bij het Barro
(nota van toelichting blz. 42; Stb. 2001, 391) blijkt immers dat het rijksbeleid, welk beleid ten
grondslag is gelegd aan de vaststelling van titel 2.4 van het Barro, gericht is op het waarborgen van
de veiligheid tegen overstromingen vanuit grote rivieren en op het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit. Voorts is vermeld dat hiermee beoogd is om de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit
van het rivierbed van de grote rivieren te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de
mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging feitelijk onmogelijk maken (uitspraak
van 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:316 (Druten)).

10.19.   De normen van titel 2.5 van het Barro strekken mede ter bescherming van appellanten, van
wie de woningen in het Waddengebied liggen. Hun belang bij het behoud van een goede kwaliteit van
hun directe leefomgeving is voldoende verweven met het algemene belang dat titel 2.5 beoogt te
beschermen. Uit de nota van toelichting bij het Barro (nota van toelichting blz. 42; Stb. 2001, 391)
blijkt immers dat het rijksbeleid voor de Waddenzee invulling geeft aan de hoofddoelstelling voor de
Waddenzee, te weten duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied
en het behoud van het unieke open landschap. Titel 2.5 van het Barro ziet niet alleen op de
Waddenzee, maar op het Waddengebied als geheel (uitspraak van 15 januari 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:66 (Texel)).



De in titel 2.6 van het Barro neergelegde regels voor de bescherming van de militaire radarstations en
op grond waarvan radarverstoringsonderzoek kan zijn benodigd, strekken ter bescherming van het
belang van het Ministerie van Defensie bij een onbelemmerde werking van de militaire radarstations.
Deze normen strekken daarom kennelijk niet tot bescherming van de belangen van omwonenden van
in een bestemmingsplan voorziene windturbines (uitspraak van 22 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1769
(Windenergie A16)).

Besluit ruimtelijke ordening

 

Artikel 3.1.1, eerste lid, van het Bro

 

10.20.   Ingevolge artikel 3.1.1, eerste lid, van het Bro pleegt het bestuursorgaan dat belast is met de
voorbereiding van een bestemmingsplan daarbij overleg met de besturen van betrokken gemeenten
en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.
Dit artikellid strekt kennelijk niet ter bescherming van de belangen van de individuele inwoners van de
gemeente waarvan de raad op grond van deze bepaling overleg dient te initiëren of de belangen van
in die gemeente gevestigde bedrijven (uitspraken van 15 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:166 (Breda), 3
oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3224 (Kaag en Braassem), 2 december 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:3504 (Windpark De Veenwieken), 9 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3770
(Aalsmeer) en 8 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV3215 (Noordoostpolder)).

Artikel 3.1.2, eerste lid, van het Bro

 

10.21.   De norm van artikel 3.1.2, eerste lid, Bro, betreffende de mogelijkheid om in een
bestemmingsplan in verband met de uitvoerbaarheid regels op te nemen voor sociale huurwoningen,
sociale koopwoningen of particulier opdrachtgeverschap strekt er met name toe de aard van het
woningaanbod in een gemeente te sturen om in te spelen op de woonbehoefte. Deze bepaling strekt
niet tot bescherming van het concurrentiebelang van een vastgoedbedrijf om gevrijwaard te blijven
van concurrerende winkelcentra in zijn verzorgingsgebied (uitspraak van 23 mei 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BW6383 (Utrecht)).

Artikel 3.1.2, tweede lid, van het Bro

 

10.22.    Ingevolge artikel 3.1.2, tweede lid, van het Bro kan een bestemmingsplan ten behoeve van
een goede ruimtelijke ordening, onder meer, regels bevatten met betrekking tot branches van
detailhandel en horeca. Dit artikellid heeft ten doel de ruimtelijk economische kwaliteit te bevorderen
door in een bestemmingsplan eisen te stellen ten aanzien van de vestiging van bepaalde branches
van detailhandel. Dit artikellid strekt mede ter bescherming van een appellant die gevrijwaard wenst
te blijven van een gestelde aantasting van een goed ondernemersklimaat (uitspraak van 5 november
2014, ECLI:NL:RVS:2014:3926 (Heerlen)).

Dit artikellid beschermt niet het belang van concurrerende vastgoedeigenaren, die winkelvastgoed in
de omgeving in eigendom hebben, zich niet in het plangebied willen vestigen en geen eigenaren van
winkelvastgoed in het plangebied zijn die daarom zouden worden geraakt door de
brancheringsregeling (uitspraak van 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1295 (Spoorallee)).

Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro (ladder duurzame verstedelijking)

 

10.23.    Ingevolge artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro, bevat de toelichting bij een bestemmingsplan
dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving van de behoefte aan die
ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand
stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte
kan worden voorzien (uitspraken van 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1585 (Thermen Berendonck), 1
juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2065 (Megabioscoop Utrecht) en 9 september 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:2855 (Venlo)). Samengevat strekt artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro tot



bevordering van zorgvuldig ruimtegebruik, waaronder het voorkomen van onnodig ruimtebeslag, en
het voorkomen van onaanvaardbare leegstand (uitspraken van 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2144
(Zwolle), 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724 (Dongeradeel) en  20 mei 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:1585 (Thermen Berendonck)).

10.24.   Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro strekt mede ter bescherming van het belang van een
omwonende dat is gelegen in het behoud van een goed woon- en leefklimaat en in verband daarmee
het niet onnodig bebouwen van nabij de woning van appellant gelegen gronden in het plangebied, die
voorheen grotendeels niet voor bebouwing waren bestemd (uitspraak van 9 november 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:2977 (Utrecht)).

10.25.   Dit artikellid strekt mede tot bescherming van de belangen van een rechtspersoon, waarvan
het belang is gelegen in het voorkomen dat het plangebied onnodig wordt bebouwd (uitspraak van 20
mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1585 (Thermen Berendonck)).

Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro en concurrenten

 

10.26.   Voor zover de rechtsregel van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro in rechte wordt
ingeroepen door een concurrent die bij het besluit belanghebbende is in de zin van artikel 1:2 van de
Awb, omdat zijn onderneming werkzaam is in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied, geldt het
volgende (uitspraken van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:283 (Enschede), 12 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4061 (Cuijk), 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724 (Dongeradeel), 19 april 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:1097 (Schouwen-Duiveland), 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:732 (Blaloweg), 7
oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3137 (Zundert), 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3106
(Oldebroek), 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2855 (Venlo), 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2065
(Megabioscoop Utrecht) en 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1585 (Thermen Berendonck)).

10.27.   Als zodanige concurrent stelt dat het besluit strijdt met artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro,
dienen daarbij feiten en omstandigheden naar voren te komen die het oordeel rechtvaardigen dat de
voorziene ontwikkeling tot een uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening relevante
leegstand zal kunnen leiden. In dat geval staat het in artikel 8:69a van de Awb neergelegde
relativiteitsvereiste niet aan inhoudelijke beoordeling van de gestelde strijd met artikel 3.1.6, tweede
lid, van het Bro in de weg. In het kader van die beoordeling kan aan de orde komen of het bestreden
besluit zodanige leegstandseffecten tot gevolg heeft dat dit tot een uit het oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening onaanvaardbare situatie zal kunnen leiden. Daarbij betrekt de bestuursrechter
het oordeel van het betrokken bestuursorgaan over de onaanvaardbaarheid van die
leegstandseffecten.

10.28.    Relevante leegstand als hiervoor bedoeld wordt niet reeds aangenomen als de voorziene
ontwikkeling, die mogelijk wordt gemaakt door een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning,
leidt of kan leiden tot een verminderde vraag naar producten of diensten en daardoor tot daling van
omzet en inkomsten van de eigen onderneming of de desbetreffende vestiging.  Het enkele feit dat de
voorziene ontwikkeling kan leiden tot beëindiging van de eigen bedrijfsactiviteiten ter plaatse en
daardoor tot leegstand van het in gebruik zijnde bedrijfsgebouw is op zichzelf eveneens onvoldoende
om te concluderen dat zich relevante leegstand zal voordoen. Dit kan echter onder omstandigheden
anders zijn, bijvoorbeeld indien het bedrijfsgebouw dermate bijzondere bouwkundige dan wel locatie-
specifieke eigenschappen heeft, dat andersoortig gebruik - al dan niet door transformatie - niet of
onder zeer bezwarende omstandigheden tot de mogelijkheden behoort, hetgeen niet licht zal kunnen
worden aangenomen.

Voorts zou relevante leegstand zich voor kunnen doen bij leegstand als gevolg van de voorziene
ontwikkeling in de omgeving van het bij de concurrent in gebruik zijnde bedrijfspand.

10.29.       Niet aannemelijk hoeft te worden gemaakt dat het project zal kunnen leiden tot relevante
leegstand van identieke zaken, bijvoorbeeld supermarkten. Voldoende is dat aannemelijk wordt
gemaakt dat het project kan leiden tot leegstand van omliggende panden en dat die leegstand
relevant kan zijn voor het ondernemingsklimaat in de directe omgeving van de winkel van de
concurrent (uitspraak van 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3106 (Oldebroek)).

Artikel 3.1.6, eerste lid, aanhef en onder f, van het Bro



 

10.30.    Ingevolge artikel 3.1.6, eerste lid, aanhef en onder f, van het Bro gaan een bestemmingsplan
en een ontwerp hiervoor vergezeld van een toelichting, waarin zijn neergelegd de inzichten over de
uitvoerbaarheid van het plan. Deze bepaling strekt er mede ertoe te voorkomen dat
belanghebbenden worden geconfronteerd met de nadelige ruimtelijke gevolgen van een bestemming
die niet uitvoerbaar is. Aldus beoogt artikel 3.1.6, eerste lid, aanhef en onder f, van het Bro de bij het
daadwerkelijk realiseren van de bestemming betrokken belangen te beschermen (uitspraken van 21
december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3386 (Leeuwarden) en 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS: 2014:2296
(Woerden)).

Daaronder worden in ieder geval begrepen de belangen van grondeigenaren en grondgebruikers in
en om het plangebied (uitspraken van 4 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4101 (Duiven) en 16
oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3488 (Nijmegen)).

Daaronder worden bijvoorbeeld niet begrepen de belangen van een concurrent die niet in de
nabijheid van het plangebied is gevestigd (uitspraak van 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:96
(Groningen), maar wel die van een concurrent die in, of in de directe omgeving van het plangebied is
gevestigd (uitspraken van 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616 (Windpark De Drentse Monden en
Oostermoer),  21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3386 (Leeuwarden) en 16 maart 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:732 (Blaloweg)) en gevolgen ondervindt van het plan (uitspraak van 4 december
2019, ECLI:NL:RVS:2019:4101 (Duiven)).

Uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan

 

10.31.  Het relativiteitsvereiste, zoals vervat in artikel 8:69a van de Awb, brengt met zich dat
belanghebbenden die zich niet kunnen beroepen op een geschreven of ongeschreven rechtsregel of
een algemeen rechtsbeginsel, omdat die bepaling kennelijk niet strekt tot bescherming van hun
belangen, evenmin schending van die norm aan hun betoog dat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar
is ten grondslag kunnen leggen (vergelijk de uitspraak van 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2892
(Ameland)).

Zo brengt een redelijke toepassing van het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a van de Awb met zich
dat belanghebbenden die zich niet kunnen beroepen op de normen van de Wnb omdat die normen
kennelijk niet strekken tot bescherming van hun belangen, zich evenmin op die normen kunnen
beroepen met het betoog dat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar is, omdat het plan leidt tot
overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb en de noodzakelijke ontheffing krachtens de Wnb
niet kan worden verleend (uitspraken van 2 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3322 (Weert) en 15
januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:75 (Flamco)).

Een redelijke toepassing van het relativiteitsvereiste brengt ook met zich dat belanghebbenden die
zich niet kunnen beroepen op de normen van de Monumentenwet 1988, dan wel de Erfgoedwet,
omdat die normen kennelijk niet strekten en strekken tot bescherming van hun belangen, zich
evenmin op die normen kunnen beroepen om te betogen dat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar is
(uitspraak van 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3759 (Bunnik)).

Zie onder 11.4 over uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan in verband met ongeoorloofde
staatssteun en artikel 108, derde lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(hierna: het VWEU).

Artikel 3.1.6, vijfde lid, aanhef en onder a, van het Bro

 

10.32. Artikel 3.1.6, vijfde lid, aanhef en onder a, van het Bro strekt tot bescherming van de in het
plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten
monumenten.

De individuele belangen van burgers die in of in de onmiddellijke nabijheid van een aangewezen
beschermd monument wonen bij behoud van een goede kwaliteit van hun directe leefomgeving
kunnen zo verweven zijn met het algemene belang dat artikel 3.1.6, vijfde lid, aanhef en onder a, van
het Bro beoogt te beschermen, dat niet kan worden geoordeeld dat de betrokken normen kennelijk



niet strekken tot bescherming van hun belangen. De ligging van de woning van appellant  nabij het
monument kan grond zijn om een verwevenheid zoals hiervoor bedoeld aan te nemen. Dat vanuit de
woning van appellant geen zicht bestaat op de voorgevel van het monument maakt niet dat
voornoemde verwevenheid zich niet voordoet (uitspraken van 30 september 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:3071 (Overbetuwe) en 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1757 (Heeze-Leende)).

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

10.33.    Artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo)
strekt, evenals artikel 3.1 van de Wro, tot bescherming van het belang van een goede ruimtelijke
ordening (uitspraak van 8 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1007 (Hilvarenbeek)). Daarvoor wordt
verwezen naar de overwegingen 10.1 tot en met 10.15.

10.34.   De normen, vervat in de artikelen 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, en 2.12, eerste lid,
aanhef en onder a, onder 2°, van de Wabo zijn geen rechtsregels, die kennelijk niet strekken tot
bescherming van het belang van een appellant om te worden gevrijwaard van nadelige effecten op
zijn woon- en leefklimaat (uitspraak van 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:450 (Steenwijkerland)).

10.35.   De normen vervat in de artikelen 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, en 2.3a van de Wabo
beschermen, onder meer, het belang van de exploitant van een bedrijf op het naastgelegen perceel
om te worden gevrijwaard van de door haar gestelde nadelige effecten van illegale bebouwing in de
omgeving, zoals mogelijke beperkingen met betrekking tot haar bedrijfsvoering (uitspraak van 1 juni
2016, ECLI:NL:RVS:2016:1514 (Gemert-Bakel)).

10.36.    Het vereiste van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en
onder f, van de Wabo bij het wijzigen van een beschermd monument strekt tot bescherming van de
monumentale waarden van als beschermd monument aangewezen panden. Dit vloeit voort uit artikel
2.15 van de Wabo, waarin is bepaald dat de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend
indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet (uitspraken van 15 maart 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:712 (Amsterdam), 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1510 (Maastricht)18 juli 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BX1859 (Omega Properties)).

10.37.    Het individuele belang van de eigenaar van een naastgelegen pand kan, onder
omstandigheden, zodanig verweven zijn met de algemene  belangen die artikel 2.1, eerste lid, aanhef
en onder f, van de Wabo beoogt te beschermen, dat om die reden artikel 8:69a van de Awb niet in de
weg staat aan de beoordeling van zijn beroepsgronden (uitspraak van 15 maart 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:712 (Amsterdam)).

Bouwbesluit 2012

 

10.38.   De brandveiligheidsregels uit het Bouwbesluit 2012 strekken tot bescherming van de
belangen van eigenaren en gebruikers van de gebouwen waarvoor die eisen gelden en eigenaren en
gebruikers van belendende gebouwen (uitspraken van 29 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1832
(Oisterwijk), 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:298 (Leiden), 1 augustus 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2542 (Midden-Delfland) en 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1796 (Groningen)).

Er bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat deze regels ook strekken tot bescherming van de
belangen van eigenaren of gebruikers van niet naastgelegen bebouwing die hinder zouden kunnen
ondervinden van eventuele schadelijke stoffen. Daarbij is van belang dat de brandveiligheidseisen uit
het Bouwbesluit volgens de nota van toelichting (Stb. 2011, 416, blz. 146) uitdrukkelijk alleen het
voorkomen van slachtoffers en het voorkomen van uitbreiding van een brand naar een ander perceel
ten doel hebben (uitspraak van 1 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2542 (Midden-Delfland)).

10.39.   Artikel 2.102, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, dat betrekking heeft op eisen aan
vluchtroutes, strekt ertoe dat men veilig kan vluchten uit een gebouw (uitspraak van 21 december
2016, ECLI:NL:RVS:2016:3408 (Loon op Zand)). Dit artikel beoogt kennelijk niet het belang van een 
eigenaar van het tegenoverliggende pand te beschermen (uitspraak van 29 januari 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:298 (Leiden)).

10.40.  De bepalingen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit 2012 bevatten



technische voorschriften voor bouwwerken uit het oogpunt van de gezondheid (uitspraak van 6
december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3326 (Amsterdam)).

10.41.  Blijkens de toelichting bij het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, nr. 416, blz. 263) strekt artikel 3.33,
eerste lid, slechts tot bescherming van de bewoners van het pand waarin de houtkachel zich bevindt
en waarop de kachelpijp is geplaatst en niet tevens tot bescherming van de belangen van
omwonenden. Hetzelfde geldt voor artikel 3.51, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, nr.
416, blz. 268-269) (uitspraak van 5 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2918 (Ermelo)). Het derde lid
van artikel 3.51 strekt - anders dan de overige leden van dit artikel - wel ter bescherming van de
belangen van omwonenden (uitspraak van 30 september 2020, nr. ECLI:NL:RVS:2020:2321
(Amsterdam)).

10.42.  Uit de nota van toelichting bij het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416, blz. 260) volgt dat de
normen van afdeling 3.6 over luchtverversing strekken tot het zekerstellen dat noodzakelijke zuurstof
kan worden aangevoerd en dat schadelijke stoffen kunnen worden afgevoerd. De normen van
afdeling 3.7 over spuivoorzieningen strekken ertoe dat een flinke luchtstroming of luchtcirculatie door
de ruimte ontstaat. Deze normen strekken kennelijk niet tot de bescherming van de belangen van
personen die geen bewoner of gebruiker zijn van het gebouw waarvoor die eisen gelden (uitspraken
van 3 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2143 (Enschede) en 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3206
(Amsterdam)).

10.43.   De normen van afdeling 3.8 over rookgasafvoer strekken tot het voorkomen van een voor de
gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht. Deze normen strekken kennelijk niet tot de
bescherming van de belangen van personen die geen bewoner of gebruiker zijn van het gebouw
waarvoor die eisen gelden (uitspraak van 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3206 (Amsterdam)).

10.44.  De normen van afdeling 3.11 over daglicht strekken ertoe dat vanuit het oogpunt van de
gezondheid voldoende daglicht kan toetreden tot een verblijfsgebied of ruimte. Deze normen strekken
kennelijk niet tot de bescherming van de belangen van personen die geen bewoner of gebruiker zijn
van het gebouw waarvoor die eisen gelden (uitspraken van 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3206
(Amsterdam) en 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3326 (Amsterdam)).

10.45.   De normen van afdeling 5.1 over energiehuishouding zien op het realiseren van
energiedoelstellingen en strekken tot bescherming van het algemene belang. Deze normen strekken
kennelijk niet tot de bescherming van de belangen van personen die geen bewoner of gebruiker zijn
van het gebouw waarvoor die eisen gelden (uitspraak van 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3206
(Amsterdam)).

Besluit omgevingsrecht

 

10.46.   Artikel 4, derde lid, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor) strekt ten
behoeve van een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen een goed woon- en leefklimaat
(uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1756 (Rotterdam)).

10.47.  Artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor, in samenhang gelezen met artikel 2.12, eerste
lid, aanhef en onder a, onder 2º, van de Wabo, is een regel die is gesteld in het kader van een goede
ruimtelijke ordening. In de afweging van hetgeen een goede ruimtelijke ordening in dit geval inhoudt
komen niet alleen milieubelangen aan de orde, maar ook de belangen van het behouden en herstellen
van een uit ruimtelijk oogpunt goed woon-, werk- en ondernemersklimaat (uitspraak van 3 mei 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:1192). Bijvoorbeeld het belang bij het tegengaan van verkeerscongestie is een
belang dat als ruimtelijk belang kan worden aangemerkt (uitspraak van 3 mei 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:1192 (Weesp)).

10.48.   Artikel 6.5, eerste lid, van het Bor bevat een regeling omtrent de bevoegdheidsverdeling ten
aanzien van de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen, die is vereist alvorens
omgevingsvergunning kan worden verleend, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder
a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan wordt afgeweken. Indien appellant
beroepsgronden heeft aangevoerd die betrekking hebben op de materiële norm van een goede
ruimtelijke ordening welke zijn eigen belangen betreft, bestaat geen grond voor het oordeel dat
artikel 6.5, eerste lid, van het Bor, kennelijk niet ziet op bescherming van diens belang (uitspraak van



24 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2327 (Roosendaal)).

Wet natuurbescherming

 

Gebiedsbescherming

 

Beschermingsbereik regels gebiedsbescherming

 

10.49.       De bepalingen in de Wnb over de beoordeling van plannen, projecten of andere
handelingen, die gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, strekken ter bescherming
van het behoud van de natuurwaarden in deze gebieden (uitspraken van 13 november 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3836 (Moerdijk), 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947 (Windpark Oude Maas) en
20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:872 (Nbw-vergunning Bergeijk)).

10.50.   De beoordeling van de toepassing van het relativiteitsvereiste dient plaats te vinden per
afzonderlijk Natura-2000 gebied (uitspraak van 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:348
(Overbetuwe)).

Belangen en regels over gebiedsbescherming

 

Belangen van natuurlijke personen en gebiedsbescherming

 

Belangen van natuurlijke personen bij behoud van kwaliteit van hun woon- en leefomgeving en
gebiedsbescherming

 

10.51.   Een natuurlijke persoon kan in rechte niet opkomen voor een algemeen belang. Indien een
natuurlijke persoon zich beroept op de bepalingen van de Wnb die strekken tot de bescherming van
de natuurwaarden van een Natura 2000-gebied, beroept hij zich op een algemeen belang waarvoor
hij niet in rechte kan opkomen (uitspraak van 2 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3322 (Weert)).

De individuele belangen van een natuurlijke persoon bij het behoud van een goede kwaliteit van zijn
woon- en leefomgeving, waarvan een Natura 2000-gebied deel uitmaakt, kunnen echter zo verweven
zijn met de algemene belangen die de Wnb beoogt te beschermen, dat niet kan worden geoordeeld
dat de betrokken normen in de Wnb kennelijk niet strekken tot bescherming van zijn belangen
(uitspraken van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:283 (Enschede), 19 juni 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:CA3666 (Noordoostpolder), 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947 (Windpark Oude
Maas), 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3655 (Terneuzen) en van 13 juli 2011,
ECLI:NL:RVS:2011:BR1412 (Tuibrug Hoorn)).

Deze situatie doet zich concreet voor ingeval het betreffende gebied deel uitmaakt van leefomgeving
van appellant. In dat geval raakt de aantasting van het gebied immers ook zijn belang bij het behoud
van een goede kwaliteit van zijn woon- en leefomgeving (uitspraak van 2 oktober 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3322 (Weert)).

Bij het ontbreken van duidelijk verwevenheid kan worden aangenomen dat de betrokken normen van
de Wnb in zoverre kennelijk niet strekken tot bescherming van de belangen van appellant (uitspraken
van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:222 en ECLI:NL:RVS:2020:221 (De Ronde Hoep) en 18
december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4210 (Windpark Greenport Venlo)).

10.52.   Bij de beantwoording van de vraag of verwevenheid als hiervoor onder 10.51 bedoeld kan
worden aangenomen, wordt onder meer rekening gehouden met de situering van de woning van de
appellant, al dan niet tussen overige bebouwing, met de afstand tussen de woning van appellant en
het natuurgebied, met hetgeen aanwezig is in het gebied tussen de woning en het Natura 2000-
gebied en met het al dan niet bestaande, gehele of gedeeltelijke directe zicht vanuit de woning op het
gebied (uitspraken van 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1110 (Schagen) en 19 juni 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:1947 (Windpark Oude Maas)).



Bedrijfseconomische belangen en gebiedsbescherming

 

10.53.   De bepalingen in de Wnb over de beoordeling van plannen, projecten of andere handelingen,
die gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, strekken kennelijk niet tot bescherming
van bedrijfseconomische belangen, waaronder het concurrentiebelang (uitspraak van 28 mei 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:1884 (Someren)).

Zo strekken deze bepalingen niet tot bescherming van belangen van degene die eigendommen heeft
buiten de begrenzing van het betrokken Natura 2000-gebied en die vreest dat hij door een
bestemmingsplan in zijn bedrijfsvoering wordt beperkt (uitspraken van 24 december 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:4448 (Bergen op Zoom), 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3655 (Terneuzen), 30
juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2174 (Oosterschelde) en 15 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:75
(Flamco)). Ook het feitelijk belang van een huurder   van een gebouw dat is gelegen buiten de
begrenzing van een Natura 2000-gebied, is geen belang dat valt onder het beschermingsbereik van
de bepalingen van de Wnb (uitspraken van 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:230 (Den Helder) en 4
januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV0106 (Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere)).

Deze bepalingen strekken bijvoorbeeld ook niet ter bescherming van het bedrijfseconomische belang
van een appellant die vreest dat minder depositieruimte voor zijn bedrijf overblijft als de in het door
hem bestreden bestemmingsplan mogelijk gemaakte bedrijvigheid een deel van de depositieruimte in
gebruik neemt (uitspraak van 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1888 (Breda)).

10.54.    De bedrijfseconomische belangen van een appellant kunnen echter zo verweven zijn met het
algemeen belang van het behoud van een goede staat van instandhouding van het betrokken Natura
2000-gebied, een belang dat de Wnb beoogt te beschermen, dat er geen aanleiding bestaat voor het
oordeel dat de betrokken normen van de Wnb kennelijk niet strekken tot bescherming van de
belangen van deze appellant (uitspraak van 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:349 (Zandsuppletie
Roggenplaat).

De omstandigheid dat appellant eigenaar of gebruiker is van gronden, gelegen binnen de begrenzing
van het Natura 2000-gebied, kan, in aanmerking genomen de wijze van gebruik van deze gronden,
bijdragen aan het oordeel dat van zodanige verwevenheid sprake is (uitspraak van 13 november
2019, ECLI:NL:RVS:2019:3839 (Terschelling)).

Die situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een mosselkweker, waarvan de kweekpercelen binnen
de bregrenzing van een Natura 2000-gebied liggen en het voortbrengend vermogen van deze
percelen mede wordt bepaald door de staat van instandhouding van het Natura 2000-gebied
(Zandsuppletie Roggenplaat) en 30 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2174 (Oosterschelde). Zodanige
verwevenheid kan onder omstandigheden ook worden aangenomen wanneer het belang van
appellant is gelegen in het (in economisch en ecologisch opzicht) ongestoord voortbestaan van een
landgoed dat niet is gelegen in het Natura 2000-gebied, maar direct daaraan grenst. Omstandigheden
die relevant kunnen zijn voor het oordeel omtrent verwevenheid, zijn daarbij bijvoorbeeld dat zich op
het landgoed natuurwaarden en habitattypen bevinden die ook voorkomen in dit aangrenzende
Natura 2000-gebied en dat het beheer van het landgoed en het beheer van het Natura 2000-gebied
op elkaar zijn afgestemd, omdat de daar aanwezige natuurwaarden een wederzijdse gunstige invloed
op elkaar hebben (uitspraak van 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3469 (Leersum)).

Voor het aannemen van verwevenheid is bijvoorbeeld niet voldoende dat appellant belang heeft bij de
aanwezigheid van verschillende insecten en vleermuizen, in het geval het Natura 2000-gebied niet is
aangewezen voor de genoemde insecten en vleermuizen (uitspraak van 24 december 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:4448 (Bergen op Zoom)).

Geen verwevenheid wordt aangenomen wanneer de bedrijfsvoering niet beïnvloed wordt door de
staat van instandhouding van het Natura 2000-gebied, bijvoorbeeld omdat de afstand tussen de
bedrijfsgronden en het Natura 2000-gebied te groot is. Verwevenheid wordt ok niet aangenomen
wanneer er een te ver verwijderd verband bestaat tussen het bedrijfseconomische belang en het
belang van de natuurbescherming (uitspraken van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3839
(Terschelling) en 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3655 (Terneuzen)).

Belangen van rechtspersonen en gebiedsbescherming



 

10.55.   Rechtspersonen kunnen op grond van artikel 1:2, derde lid, van de Awb, voor het algemene
belang van bescherming van natuurwaarden in Natura 2000-gebieden in rechte opkomen, indien aan
de vereisten die dit artikellid stelt is voldaan. Voor zover het algemeen belang dat een rechtspersoon
krachtens zijn statutaire doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden in het bijzonder
behartigt, samenvalt met de belangen die de betreffende bepalingen van de Wnb beogen te
beschermen, kan niet worden geoordeeld dat deze bepalingen kennelijk niet strekken tot
bescherming van haar belangen. Haar wordt dan het relativiteitsvereiste niet tegengeworpen
(uitspraken van 25 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1155 (Biesbosch) en 14 september 2011,
ECLI:NL:RVS:2011:BS8857 (Limburg)).

Collectieve, door rechtspersonen behartigde belangen bij kwaliteit woon- en leefklimaat, en
gebiedsbescherming

 

10.56.   Een rechtspersoon waarvan de statutaire doelstelling niet is gericht op de bescherming van
natuurbelangen als zodanig, kan in rechte niet opkomen voor het algemeen belang bij de bescherming
van de natuurwaarden van een bepaald gebied (uitspraak van 13 februari 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:295 (Arnhem). Indien echter een rechtspersoon waarvan de statutaire doelstelling
niet is gericht op de bescherming van natuurbelangen als zodanig, in lijn met haar statutaire
doelstelling, opkomt voor de collectieve belangen van bewoners van een bepaald gebied bij een
goede kwaliteit van hun woon- en leefomgeving en het Natura 2000-gebied, voor de bescherming
waarvan zij in rechte opkomt, deel uitmaakt van de leefomgeving van de bewoners waarvoor de
rechtspersoon opkomt, kan niet geoordeeld worden dat de betrokken normen van de Wnb kennelijk
niet strekken tot bescherming van de belangen van deze rechtspersoon (uitspraken van 18 december
2019, ECLI:NL:RVS:2019:4231 (Boxtel), 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3917 (Apeldoorn) en
29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1781 (Windpark N33), 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616
(Windpark De Drentse Monden en Oostermoer), 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3992
(Leerdam) en 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2938 (Zuidelijke Ringweg Groningen)).

10.57.    Zo kan een Vereniging van Eigenaren zich beroepen op de schending van de normen van de
Wnb over gebiedsbescherming, indien het collectief belang van de bewoners van een
appartementencomplex dat deze Vereniging van Eigenaren behartigt verweven is met het algemeen
natuurbelang, omdat het Natura 2000-gebied onderdeel uitmaakt van de woon- en leefomgeving van
het appartementencomplex (uitspraken van 21 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2835 (Almere) en 9
maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:619 (Rotterdam).

Collectieve, bedrijfseconomische  door rechtspersonen behartigde belangen en gebiedsbescherming

 

10.58.    De bepalingen van de Wnb strekken kennelijk niet tot bescherming van de collectieve,
bedrijfseconomische belangen waarvoor een vereniging die de bedrijfseconomische belangen van
haar leden behartigt opkomt (uitspraak van 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4231 (Boxtel)). Zij
strekken ook niet tot bescherming van de agrarische sector waarvoor een land- en
tuinbouworganisatie opkomt (uitspraak van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:222 (De Ronde
Hoep)).

10.59.   De collectieve, bedrijfseconomische belangen van een rechtspersoon  kunnen echter zo
verweven zijn met het algemeen belang van het behoud van een goede staat van instandhouding van
het betrokken Natura 2000-gebied, een belang dat de Wnb beoogt te beschermen, dat er geen
aanleiding bestaat voor het oordeel dat de betrokken normen van de Wnb kennelijk niet strekken tot
bescherming van de belangen van deze appellant. Wanneer bijvoorbeeld de bedrijfsbelangen van een
kampeervereniging er in bestaan dat de kwaliteit van een Natura 2000-gebied, dat grens aan het
perceel waarop de vereniging recreatiemogelijkheden biedt, niet verslechtert, omdat dit een negatief
effect kan hebben op de recreatiemogelijkheden van de gebruikers van het kampeerterrein, wordt
aangenomen dat dit belang verweven is met het belang van natuurbescherming (uitspraak van 4
maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:683 (Beverwijk)).

Belangen van publiekrechtelijke rechtspersonen en gebiedsbescherming



 

10.60.   Een gemeente of een andere rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:1, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek kan in de hoedanigheid van grondeigenaar in rechte niet opkomen voor het
algemeen belang bij de bescherming van de natuurwaarden van een bepaald gebied, tenzij blijkt van
belangen van deze rechtspersoon als grondeigenaar die nauw verweven zijn met de door de Wnb
beschermde algemene belangen (uitspraak van 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947 (Windpark
Oude Maas)).

Belangen van bestuursorganen en gebiedsbescherming

 

10.61.    Ingevolge artikel 1:2, tweede lid, van de Awb worden ten aanzien van bestuursorganen de
hun toevertrouwde belangen als hun belangen beschouwd. Aan het college van burgemeester en
wethouders en de raad van een gemeente is, in het kader van de ruimtelijke ordening van het
grondgebied van een gemeente, mede het belang van het behoud van een goede kwaliteit van de
leefomgeving van inwoners toevertrouwd. Dit belang kan verweven zijn met het algemene belang dat
de Wnb beoogt te beschermen (uitspraak van 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947 (Windpark Oude
Maas)).

10.62.   De bescherming van buiten het eigen gemeentelijke grondgebied gelegen natuurgebieden
tegen gevolgen van besluiten van andere bestuursorganen is niet een belang dat aan het college van
burgemeester en wethouders en/of de raad van de gemeente is toevertrouwd. Het college van
burgemeester en wethouders en de raad van een gemeente kunnen zich dus in beroep tegen een
besluit van een ander bestuursorgaan niet beroepen op de natuurbelangen bij bescherming van deze
gebieden als aan hen toevertrouwde belangen (uitspraak van 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947
(Windpark Oude Maas)).

10.63.   De overwegingen 10.51 tot en met 10.62 zijn ook van belang voor andere normen die
strekken ter bescherming van natuurgebieden, zoals  provinciale normen die strekken tot bescherming
van een natuurnetwerk (uitspraak van 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1146 (Windpark Bijvanck)).

Soortenbescherming

 

Beschermingsbereik van regels over soortenbescherming

 

10.64.   De bepalingen in de Wnb over de bescherming van soorten strekken tot bescherming van
plant- en diersoorten (uitspraak van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:283 (Enschede)).

Belangen van personen die zich op de regels over soortenbescherming beroepen in het kader van een
betoog over de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan

 

10.65.  Belanghebbenden die zich niet kunnen beroepen op de bepalingen over soortenbescherming
in de Wnb, omdat die normen kennelijk niet strekken tot bescherming van hun belangen, kunnen zich
evenmin op die normen beroepen in het kader van hun betoog dat het bestemmingsplan niet
uitvoerbaar is, omdat het plan leidt tot overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb en de
noodzakelijke ontheffing krachtens de Wnb niet kan worden verleend (uitspraken van 29 juli 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:1830 (Beuningen), 2 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3322 (Weert) en 15 januari
2014, ECLI:NL:RVS:2014:75 (Flamco); zie onder 10.31).

Belangen van natuurlijke personen en soortenbescherming

 

Belangen van natuurlijke personen bij behoud van kwaliteit van hun woon- en leefomgeving en
soortenbescherming

 

10.66.   Als een natuurlijke persoon zich beroept op de bepalingen van de Wnb die strekken tot de
bescherming van plant- en diersoorten beroept hij zich op een algemeen belang waarvoor hij niet in



rechte kan opkomen.

Niet in alle gevallen behoeft echter op voorhand uitgesloten te worden geacht dat de Wnb met de
bescherming van plant- en diersoorten ook bescherming biedt aan het belang bij het behoud van een
goede kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving van natuurlijke personen. De belangen van
omwonenden bij het behoud van een goede kwaliteit van hun directe woon- en leefomgeving kunnen
zo verweven zijn met het algemeen belang dat de Wnb beoogt te beschermen, dat niet kan worden
geoordeeld dat de betrokken normen van de Wnb kennelijk niet strekken tot bescherming van hun
belangen (uitspraken van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:283 (Enschede) en 19 juni 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:CA3666 (Windpark Noordoostpolder)).

10.67.   Bij de beantwoording van de vraag of verwevenheid als hiervoor onder 10.66 bedoeld kan
worden aangenomen, wordt in het bijzonder rekening gehouden met de afstand tussen de woning
van appellant en het plangebied, of in voorkomend geval, de locatie waarop het in een
omgevingsvergunning voorziene project, dan wel andere handelingen worden uitgevoerd (uitspraken
van 5 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:375 (Goeree-Overflakkee), 19 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4197 (Terneuzen), 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1146 (Windpark Bijvanck)). 21
februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616 (Windpark De Drentse Monden en Oostermoer) en van 10 mei
2017, ECLI:NL:RVS:2017:1234 (Lansingerland)).

In een geval waarin een besluit voorziet in de realisering van een nieuw woon- of bedrijfsgebouw op
een perceel waarop uit hoofde van de Wnb beschermde diersoorten voorkomen en de afstand van de
woning van de betrokken appellant tot die gronden hemelsbreed meer dan 100 meter bedraagt, zal in
zijn algemeenheid niet zo’n verwevenheid worden aangenomen. De kwaliteit van de directe
leefomgeving van appellant houdt dan onvoldoende verband met de bescherming van de volgens hem
op de gronden, waar de ruimtelijke ontwikkeling is voorzien, levende diersoorten (uitspraken van 29
juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1830 (Beuningen), 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4197
(Terneuzen) en van 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1234 (Lansingerland)).

In een geval waarin een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning voorziet in de realisering van
windturbines en de afstand tussen de woning van de betrokken appellant en de meest nabijgelegen
windturbine meer bedraagt dan de ashoogte van deze windturbine, is het in zijn algemeenheid niet
aannemelijk dat negatieve gevolgen van de nieuwe windturbine voor vleermuizen en vogels enige
ruimtelijke uitstraling zullen hebben op de woning van de betrokken appellant en daarmee invloed zal
hebben op de kwaliteit van diens directe woon- en leefomgeving. De belangen van deze appellant bij
het behoud van een goede kwaliteit van de directe leefomgeving zijn daarom niet of onvoldoende
verweven met het algemene belang dat de in de Wnb opgenomen bepalingen over de
soortenbescherming beogen te beschermen. De omstandigheid dat vleermuizen en vogels die
aanvaringsslachtoffer kunnen worden van de voorziene windturbines voorkomen in de omgeving,
omdat zij daar vliegen of foerageren dan wel nesten bouwen, is daarvoor onvoldoende (uitspraken
van 5 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:375 (Goeree-Overflakkee) en 21 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:616 (Windpark De Drentse Monden en Oostermoer) en 4 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1146 (Windpark Bijvanck)).

Bedrijfseconomische belangen en soortenbescherming

 

10.68.   Indien een appellant zich beroept op schending van de bepalingen in de Wnb over de
bescherming van soorten in verband met de aanwezigheid van een  beschermde soort in het
plangebied, ontbreekt de onder 10.66 bedoelde verwevenheid, wanneer het belang van appellant is
gelegen in diens bedrijfseconomische belangen, waaronder diens concurrentiebelang en het belang bij
het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten, en de door deze appellant ontplooide bedrijfsactiviteiten
niet worden beïnvloed door de instandhouding van een populatie binnen het plangebied (uitspraken
van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:283 (Enschede), 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3655
(Terneuzen), 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3696 (Utrechtse Heuvelrug), 28 september 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:2579 (Eindhoven) en 15 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:75 (Flamco).

Belangen van rechtspersonen en soortenbescherming

 



10.69.   Zoals hiervoor, onder 6.10, is overwogen staat het relativiteitsvereiste niet aan vernietiging in
de weg, wanneer een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Awb opkomt voor
collectieve belangen die zij, gelet op haar statutaire doelstelling en door haar feitelijke
werkzaamheden behartigt, en die geheel of ten dele samenvallen met de belangen die de norm
beoogt te beschermen.

Een rechtspersoon die als gevolg van een besluit dreigt te worden geraakt in het door haar
behartigde collectieve belang bij het behoud van een goede woon- en verblijfskwaliteit van haar
werkgebied, kan zich niet beroepen op schending van regels van de Wnb over beschermde (vogel-
)soorten. Deze normen strekken tot onder meer het tegengaan van vogelsterfte. Voor dit algemeen
belang kan deze rechtspersoon niet in rechte opkomen, tenzij het belang van een goede woon- en
verblijfskwaliteit van de wijken die tot haar werkgebied behoren verweven is met het algemeen
belang dat de Wnb beoogt te beschermen (uitspraken van 2 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3322
(Weert) en 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:295 (Windpark Arnhem)).

Bij de beantwoording van de vraag of zodanige verwevenheid kan worden aangenomen, wordt in het
bijzonder rekening gehouden met de afstand tussen het werkgebied van de rechtspersoon en het
plangebied, of in voorkomend geval, de locatie waarop het in een omgevingsvergunning voorziene
project wordt uitgevoerd (uitspraak van 19 juni 2019, 201708737/1/R3, ECLI:NL:RVS:2019:1947
(Oude Maas)),

Indien een rechtspersoon beroep heeft ingesteld en het gebied waarin  volgens deze rechtspersoon
beschermde diersoorten voorkomen, buiten het in de statuten van de rechtspersoon beschreven
werkgebied ligt, strekken de betreffende bepalingen van de Wnb niet tot bescherming van het belang
van deze rechtspersoon (uitspraak van 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1857 (Eindhoven)).

Belangen van bestuursorganen en soortenbescherming

 

10.70.    Ingevolge artikel 1:2, tweede lid, van de Awb worden ten aanzien van bestuursorganen de
hun toevertrouwde belangen als hun belangen beschouwd. Aan het college van burgemeester en
wethouders en de raad van een gemeente is, in het kader van de ruimtelijke ordening van het
grondgebied van een gemeente, mede het belang van het behoud van een goede kwaliteit van de
leefomgeving van inwoners toevertrouwd. Dit belang kan verweven zijn met het algemene belang dat
de Wnb beoogt te beschermen. Daarvan is echter geen sprake in een geval waarin een college van
burgemeester en wethouders zich beroept op soortenbeschermingsbepalingen in een procedure
waarin het college opkomt tegen windmolens die in een andere gemeente komen op ongeveer 400
meter van de gemeentegrens (uitspraak van 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947 (Windpark Oude
Maas)).

Erfgoedwet / Monumentenwet 1988

 

10.71.    De normen uit de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedwet, strekten en strekken tot het
behoud van monumenten. Voor de toepassing van artikel 8:69a van de Awb wordt onderscheid
gemaakt tussen normen ter bescherming van archeologische waarden en normen ter bescherming van
cultuurhistorische waarden (uitspraken van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:299 (Goeree-
Overflakkee), 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3759 (Bunnik) en 16 januari 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:116 (Vught)).

Bescherming van archeologische waarden

 

10.72.  Ingevolge artikel 38a van de Monumentenwet 1988, voor zover hier van belang, houdt de raad
bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen grond,
rekening met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Dit artikel strekt met
name tot het behoud van monumenten van archeologie. Het behoud van archeologische waarden is
een algemeen belang (uitspraak van 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:309 (Kaag en Braassem)).

10.73.       Artikel 38a van de Monumentenwet 1988 strekt niet tot bescherming van het belang van
een appellant, wanneer het belang waarvoor hij bescherming zoekt is gelegen in het belang om



gevrijwaard te blijven van de ruimtelijke invloed van het plan voor zijn woon- en leefklimaat of voor
zijn bedrijfsvoering.

De enkele omstandigheid dat een appellant eigenaar is van een perceel in de nabijheid van een in een
bestemmingsplan voorzien gebouw of werk  betekent nog niet dat hij in rechte kan opkomen voor het
algemene belang van de bescherming van archeologische waarden, zoals uit artikel 38a van de
Monumentenwet 1988 voortvloeit (uitspraken van 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1208 (Hollands
Kroon), 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2742 (Raalte), 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:777
(Purmerend), 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:309 (Kaag en Braassem), 16 januari 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:116 (Vught), 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:999 (Rotterdam) en 6 november
2019, ECLI:NL:RVS:2019:3759 (Bunnik)).

10.74. Bestemmingsplanregels of andere bepalingen die strekken tot bescherming van het algemeen
belang van archeologische waarden, strekken  niet tot bescherming van het belang van een appellant
die bescherming zoekt in het belang dat hij gevrijwaard blijft van nadelige gevolgen van een
omgevingsvergunning voor zijn woon- en leefklimaat of voor zijn bedrijfsvoering.

De enkele omstandigheid dat een appellant eigenaar is van een perceel in de nabijheid van een in een
omgevingsvergunning voorzien gebouw of werk betekent nog niet dat hij in rechte kan opkomen voor
het algemene belang van de bescherming van archeologische waarden zoals die geregeld zijn in een
bestemmingsplan (uitspraken van 6 juni 2018 ECLI:NL:RVS:2018:1825 (Eijsden-Margraten) en  4
maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:666 (Rotterdam)).

10.75.   Het belang van een appellant die bescherming zoekt in het belang dat hij gevrijwaard blijft
van nadelige gevolgen van een in een bestemmingsplan  of omgevingsvergunning voorzien gebouw of
werk voor zijn woon- en leefklimaat of bedrijfsvoering is niet verweven met het algemeen belang van
archeologische waarden dat de normen uit de Monumentenwet 1998 of  planregels beogen te
beschermen (uitspraken van 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:116 (Vught)), 8 februari 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:309 (Kaag en Braassem), 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:777 (Purmerend)).

Bescherming van cultuurhistorische waarden

 

10.76.  Bepalingen die zijn neergelegd in onder meer de Erfgoedwet en in erfgoedverordeningen over
de bescherming van monumenten strekken ter bescherming van het algemeen belang van het behoud
van cultuurhistorische waarden (uitspraak van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:299 (Goeree-
Overflakkee)).

10.77.    Regels die strekken tot bescherming van het algemeen belang van het behoud van
cultuurhistorische waarden strekken niet ter bescherming van de belangen van een individuele
appellant, tenzij de gevreesde aantasting van de cultuurhistorische waarden plaatsvindt in een
gebied dat kan worden aangemerkt als de directe woon- en leefomgeving van de appellant. In een
dergelijk geval bestaat een zo nauwe verwevenheid tussen het belang van appellant bij het behoud
van een goede kwaliteit van zijn directe woon- en leefomgeving en het algemene belang dat aan de
orde is bij de bescherming van cultuurhistorische waarden, dat niet kan worden geoordeeld dat de
betrokken normen kennelijk niet strekken tot bescherming van zijn belang  (uitspraken van 29 januari
2020, ECLI:NL:RVS:2020:299 (Goeree-Overflakkee), 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2447
(Coevorden) en 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1304 (Maastricht)).

10.78.    Bij de beantwoording van de vraag of verwevenheid in deze zin kan worden aangenomen,
wordt onder meer rekening gehouden met de afstand tussen de woning van appellant en het
plangebied, respectievelijk de daarin aanwezige monumentale bebouwing, met hetgeen zich in het
tussenliggende gebied bevindt, en met het al dan niet bestaande, geheel of gedeeltelijke directe zicht
vanuit de woning van appellant op de monumentale bebouwing (uitspraken van 29 januari 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:299 (Goeree-Overflakkee), 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2719 (Oldenzaal),
18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2447 (Coevorden), en 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1304
(Maastricht)).

10.79.   Het feitelijke belang van een appellant om zijn werkzaamheden ongestoord te kunnen blijven
uitoefenen, is geen belang dat valt onder het beschermingsbereik van de bepalingen in de
Monumentenwet 1988 en de overige regels die zien op de bescherming van monumenten in de



omgeving van de loods waarin appellant zijn  werkzaamheden verricht. Het is evenmin een belang dat
verweven is met het algemene belang dat die normen beogen te beschermen (uitspraak van 29
januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:230 (Den Helder)).

Wet milieubeheer

 

10.80.    De Wet milieubeheer strekt mede tot bescherming van de leefbaarheid van de omgeving van
een inrichting (uitspraak van 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1669 (Site Chemelot)).

10.81.    De bepalingen van titel 5.2 van de Wet milieubeheer bevatten milieukwaliteitseisen ten
aanzien van de luchtkwaliteit, waaraan onder meer moet worden voldaan bij de uitoefening van de
bevoegdheid tot de verlening van een omgevingsvergunning voor activiteiten met betrekking tot een
inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. Deze bepalingen
beogen weliswaar in het bijzonder de belangen van de menselijke gezondheid en het milieu te
beschermen, maar niet kan worden geoordeeld dat deze normen er kennelijk niet ook toe strekken de
belangen te beschermen van diegenen die activiteiten verrichten die invloed kunnen hebben op de
luchtkwaliteit (uitspraak van 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:236 (Weert)).

Milieueffectrapportage

 

10.82.    Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, waarin de wettelijke regeling van de
milieueffectrapportage is vastgelegd, strekt tot bescherming van het milieu (uitspraken van 29 januari
2020, ECLI:NL:RVS:2020:221 (De Ronde Hoep), 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3452 (Den
Haag), 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:732 (Blaloweg) en 24 december 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:4648 (Almelo)).

10.83.   Daarbij is van belang dat artikel 7.1, zesde lid, van de Wet milieubeheer een van artikel 1.1,
tweede lid, onder a van de Wet milieubeheer afwijkende begripsomschrijving geeft van gevolgen voor
het milieu. Blijkens artikel 1.1, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer maakt het belang van de
bescherming van mensen deel uit van het milieubelang. Dit volgt eveneens uit de m.e.r.-richtlijn. De
verplichting om aan de hand van een milieueffectrapport (MER) of m.e.r.-beoordeling de gevolgen van
een project voor het milieu inzichtelijk te maken strekt dus tevens tot bescherming van het belang tot
behoud van een goed woon- en leefklimaat en verblijfsklimaat (uitspraak van 20 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1986 (Zandwinning Sellingerbeetse)).

10.84.    Het bevoegd gezag dient een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren in gevallen waarin
een activiteit genoemd wordt in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., maar de omvang van
deze activiteit onder de in kolom 2 vastgelegde drempelwaarden blijft. Bezien dient te worden of die
activiteit, ondanks dat de drempelwaarden niet worden overschreden, belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu kan hebben. Deze verplichting een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren strekt niet
tot bescherming van een appellant die woont op zodanige afstand van de locatie waarop het
bestreden besluit betrekking heeft dat niet aannemelijk is dat hij ondanks deze afstand de gevolgen
van de voorziene activiteit voor het milieu zal kunnen ondervinden (uitspraak van 16 maart 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:732 (Blaloweg)).

10.85. Evenmin strekt deze verplichting ter bescherming van een concurrent die niet aannemelijk heeft
gemaakt dat hij, ondanks de betrekkelijke grote afstand tussen zijn vestigingsplaats en de locatie
waarop in het bestemmingsplan de mogelijkheid voor vestiging van een concurrerend bedrijf is
voorzien, gevolgen daarvan voor het milieu zal kunnen ondervinden (uitspraak van 28 december 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:3452 (Den Haag)).

10.86.   Het doel van de verplichting een plan-MER te maken, is om te voorzien in een hoog
milieubeschermingsniveau en bij te dragen aan de integratie van milieuoverwegingen in de
voorbereiding en vaststelling van plannen en programma’s door ervoor te zorgen dat bepaalde
plannen en programma’s die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben aan een
milieubeoordeling worden onderworpen. Deze verplichting strekt tot bescherming van onder meer het
belang bij het behoud van een goed woon- en leefklimaat en bij het behoud van de cultuurhistorische
waarden in een bepaald gebied, omdat in een plan-MER onder meer de mogelijke effecten voor
mensen en cultuurhistorische waarden dienen te worden beschreven (uitspraken van 27 november



2019, ECLI:NL:RVS:2019:4015 (Haarlemmermeer) en 1 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3554
(Bergen, N-H)).

10.87.    Een redelijke toepassing van het relativiteitsvereiste als vervat in artikel 8:69a van de Awb,
brengt met zich dat belanghebbenden die zich niet kunnen beroepen op de normen van sectorale
wetgeving, zoals de Wnb, omdat die normen kennelijk niet strekken tot bescherming van hun
belangen, zich evenmin op die normen kunnen beroepen ten behoeve van het betoog dat een plan-
MER diende te worden gemaakt. Zo kan een betoog van een appellant dat ingevolge artikel 7.2a van
de Wet milieubeheer een plan-MER diende te worden opgesteld omdat een passende beoordeling
moest worden gemaakt, daarom niet leiden tot vernietiging van het besluit tot vaststelling van het
plan (uitspraken van 8 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1010 (Lisse), 27 november 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:4009 (Wormerland), 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2066 (Zandwinning
Sellingerbeetse) en 26 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2722 (Putten)).

Een opgesteld MER bevat een integrale beoordeling van de milieugevolgen op basis van de
effectscores voor meerdere deelaspecten bij verschillende alternatieven. Deze deelaspecten leiden
vervolgens via een ‘optelsom van plussen en minnen’ tot een waardering van de verschillende
alternatieven, zodat daaruit een rangorde kan worden afgeleid. Een eventueel effect op Natura 2000-
gebieden is een van die deelaspecten. Daarbij wordt aangesloten bij de beoordeling in het kader van
de Wnb. Wanneer artikel 8:69a van de Awb in de weg staat aan een inhoudelijke beoordeling van de
beroepsgronden die tegen de beoordeling in het kader van de Wnb zijn gericht, leidt dit ertoe dat dit
deelaspect dan in het MER evenmin door appellanten kan worden aangevochten (uitspraak van 29
januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:221 (De Ronde Hoep).

Activiteitenbesluit milieubeheer

 

10.88.     De afstandsnormen die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit, meer in het bijzonder
artikel 3 gelezen in samenhang met artikel 3.12, zesde lid, van dit besluit, beogen zowel de belangen
van de omwonenden bij een goed woon- en leefklimaat als de belangen van bedrijven bij een
ongehinderde bedrijfsuitoefening te waarborgen (uitspraak van 3 december 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:4324 (Baarn Noord)).

10.89.     In een geval waarin het belang van appellant niet is gemoeid met het tegengaan van hinder
door geluid en slagschaduw vanwege in een plan voorziene windturbines en gevolgen voor de situatie
uit een oogpunt van externe veiligheid bij in het bestreden bestemmingsplan eveneens voorziene
woningen, staat artikel 8:69a van de Awb in de weg aan een inhoudelijke beoordeling van de
beroepsgronden over het woon- en leefklimaat ter plaatse van deze woningen. Het in artikel 8:69a
van de Awb opgenomen relativiteitsvereiste staat echter niet in de weg aan een mogelijke
vernietiging van het besluit tot vaststelling van het plan voor zover het betoog ertoe strekt dat de
desbetreffende woningen gevoelige objecten en (beperkt) kwetsbare objecten zijn in de zin van het
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Appellant beroept zich in zoverre op normen die beogen
de belangen van omwonenden bij een goed woon- en leefklimaat te waarborgen. Indien het betoog
dat geen sprake is van woningen die tot de inrichting behoren slaagt, dient ter plaatse van de
bedoelde woningen aan de normen die in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling over geluid,
slagschaduw en externe veiligheid zijn gesteld, te worden voldaan. Als ter plaatse van deze woningen
niet aan de normen voor geluid en slagschaduw kan worden voldaan, heeft een geslaagd betoog in
ieder geval gevolgen voor de invloed die geluid en slagschaduw hebben ter plaatse van de woningen
van omwonenden (uitspraak van 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4180 (Delfzijl)).

Wet geluidhinder

 

10.90.   Hoofdstuk V van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) bevat een regeling volgens welke bij de
vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden die behoren tot een zone rond
een industrieterrein ter zake van de geluidbelasting vanwege het industrieterrein voor woningen
gelegen binnen die zone de waarde in acht moet worden genomen die als de ten hoogste toelaatbare
kan worden aangemerkt. Deze regeling strekt daarmee tot bescherming van de bewoners van de te
bouwen woningen bij een goed woon- en leefklimaat.  Indien een appellant in beroep opkomt tegen



een besluit tot het vaststellen van hogere waarden industrielawaai, en deze appellant geen eigenaar
is van een van de woningen waarvoor hogere waarden zijn vastgesteld en niet is gebleken van
concrete interesse in de koop en/of bewoning van een van die voorziene woningen, wordt, onder
deze omstandigheden, geoordeeld dat de regeling kennelijk niet strekt tot bescherming van zijn
belangen (uitspraken van 18 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3211 (Oosterhout), 16 oktober
2013, ECLI:NL:RVS:2013:1551 (Waterland) en 27 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW9570 (Emmen)).

10.91.  De bepalingen van de Wgh betreffende de hoogst toelaatbare geluidbelasting beogen
daarnaast ook de belangen van bedrijven bij een ongehinderde bedrijfsuitoefening te waarborgen
(uitspraken van 27 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW9570 (Emmen) en 28 maart 2012,
EVCLI:NL:RVS:2012:BW0181(Schiedam)).

10.92.  Met grenswaarden voor het geluidniveau ter plaatse van immissiepunten buiten een
industrieterrein, die zijn opgenomen in geluidvoorschriften, verbonden aan een voor een  inrichting
verleende omgevingsvergunning, wordt beoogd onder meer omwonenden bescherming te bieden
tegen geluidhinder. Overschrijding van de grenswaarden doet afbreuk aan die bescherming, niet
alleen bij de vermelde immissiepunten maar mogelijk ook bij woningen op andere plaatsen. Dat geldt
bijvoorbeeld ook voor een op een gezoneerd industrieterrein gelegen woning. De omstandigheid dat
deze woning minder wordt beschermd dan woningen buiten het industrieterrein, geeft geen grond
voor het oordeel dat de geluidvoorschriften kennelijk niet strekken tot bescherming van de belangen
van appellanten als omwonenden. Artikel 8:69a van de Awb verzet zich daarom niet tegen
vernietiging van een besluit op gronden die te maken hebben met het al dan niet naleven van de
geluidvoorschriften (uitspraak van 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1220 (Schiedam)).

10.93.    Hoofdstuk VI van de Wgh bevat een regeling volgens welke bij de vaststelling van een
bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden die behoren tot een zone langs een weg, ter zake
van de geluidbelasting vanwege de weg waarlangs die zone ligt, voor woningen gelegen binnen die
zone de waarden in acht moeten worden genomen die als de ten hoogste toelaatbare worden
aangemerkt. Als beschermingsniveau geldt in beginsel de waarde die voor de betrokken woningen is
vastgelegd in de regeling. Indien deze waarde niet wordt gehaald, is het mogelijk om voor de
betrokken woningen een ander beschermingsniveau te bepalen door middel van het bij besluit
vaststellen van een hogere waarde voor die woningen. Afdeling 4.2 van het Besluit geluidhinder bevat
een soortgelijke regeling ter zake van de geluidbelasting vanwege een spoorweg. Deze regelingen
strekken tot bescherming van de bewoners van de te bouwen woningen (uitspraken van 19 februari
2020, ECLI:NL:RVS:2020:530 (Amsterdam), 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1901(Kaag en Braassem),
10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1800 (Delft), 16 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1551 (Waterland),
28 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:963 (Helmond), 27 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW9570
(Emmen) en 13 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR1411 (Hoorn)).

10.94.  Indien een appellant in beroep opkomt tegen een besluit tot het vaststellen van hogere
waarden weg- en spoorweglawaai en het terrein waarop de te bouwen woningen zijn voorzien op
relatief grote afstand van de woning of het (bedrijfs-)terrein van appellant is gelegen, deze appellant
geen eigenaar is van één van de woningen waarvoor hogere waarden zijn vastgesteld en niet is
gebleken van concrete interesse in de koop en/of bewoning van een van deze woningen, wordt,
onder deze omstandigheden, geoordeeld dat de regeling kennelijk niet strekt tot bescherming van zijn
belangen (uitspraak van 19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:530 (Amsterdam) en 28 december 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:3495 (Blaricum)).

10.95.   Indien bijvoorbeeld een vereniging zich verzet tegen de komst van enige woningen en in
beroep opkomt tegen een besluit waarbij hogere waarden zijn vastgesteld voor de ten hoogste
toelaatbare geluidbelasting vanwege het wegverkeer voor deze te bouwen woningen, is van belang
welk doel deze vereniging behartigt. Indien het doel van deze vereniging is gelegen in het behartigen
van de belangen van haar leden inzake hun woonomgeving, maar niet is gebleken dat de vereniging
beoogt op te komen voor de belangen van personen met concrete interesse in de koop en/of
bewoning van de te bouwen woningen, dan strekt de regeling kennelijk niet tot bescherming van de
belangen van deze vereniging (uitspraak van 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1045 (Oosterhout)).

10.96.  In een geval waarin een appellant wiens belang is gelegen in het voorkomen van een
aantasting van zijn woon- en leefklimaat door geluidhinder, en die zich beroept op schending van



normen uit een provinciale verordening die strekken tot bescherming van het belang van het
voorkomen en beperken van geluidsbelasting in stiltegebieden, kan deze beroepsgrond ingevolge
artikel 8:69a van de Awb niet leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. Daarbij is in
aanmerking genomen dat  het woonperceel van appellant op een afstand van ongeveer 120 m van
het stiltegebied is gelegen. Ter plaatse van dit perceel kan de stilte in het stiltegebied niet worden
waargenomen. Alleen al op grond van deze afstand tot het stiltegebied moet worden geoordeeld dat
geen verwevenheid bestaat tussen het individuele belang van appellant bij het behoud van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van zijn woning en het algemeen belang dat de
artikelen van de provinciale verordening beogen te beschermen (uitspraak van 5 oktober 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:2654 (Lopik)).

Wet geurhinder en veehouderij

 

10.97.   De norm van artikel 3, eerste lid, onder b, van de Wet geurhinder en veehouderij (hierna: de
Wgv), strekt tot bescherming van het belang van een omwonende bij beperking van de geurbelasting
bij zijn woning, gelegen in het concentratiegebied, buiten de bebouwde kom. De geurnorm van artikel
3, eerste lid, onder a, van de Wgv, en de in artikel 3, vierde lid, van de Wgv, neergelegde regeling, die
uitsluitend wegens overschrijding van deze geurnorm behoort te worden toegepast, strekt niet tot
bescherming van het belang van deze omwonende, maar wel tot bescherming van omwonenden
waarvan de woning is gelegen in het concentratiegebied, binnen de bebouwde kom, en van het
belang van de vergunningaanvrager bij het verkrijgen van de vergunning (uitspraak van 29 april 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:1379 (Weert)).

Wet bodembescherming

 

10.98.    De normen uit de Wet bodembescherming strekken tot bescherming van de kwaliteit van de
bodem. Zij strekken niet tot bescherming van een appellant die zich beroept op het belang dat hij
gevrijwaard blijft van nadelige gevolgen van een bestemmingsplan voor zijn woon- en leefklimaat, of
voor zijn ondernemersklimaat en bedrijfsvoering (uitspraken van 30 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2838
(Tilburg), 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1208 (Hollands Kroon) en 29 januari 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:283 (Enschede)).

Mijnbouwwet

 

10.99.     De regels van hoofdstuk 2 van de Mijnbouwwet en de uitwerking daarvan in paragraaf 1.3
van de Mijnbouwregeling strekken niet tot bescherming van het belang van een appellant die opkomt
voor de bescherming van het milieu (uitspraak van 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:869 (Cuadrilla
Brabant)).

Waterwet

 

10.100.     Met de regels uit de Waterwet wordt onder meer beoogd bescherming te bieden tegen
overstromingen en wateroverlast. Deze regels strekken daarmee ook tot de bescherming van de
belangen van diegenen van wie het woon- en leefklimaat mede door de bescherming tegen
overstromingen en wateroverlast wordt bepaald (uitspraken van 13 maart 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:818 (Hollandse Delta) en 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:523 (Delfland)). De
omstandigheid dat een appellant op een afstand van ongeveer 1 km van de primaire waterkering en
vlak achter een secundaire waterkering woont, betekent niet zonder meer dat deze regels niet tot
bescherming van zijn belang strekken. Niet uitgesloten is dat hij van een overstroming of
wateroverlast als gevolg van het falen van dit deel van de primaire waterkering gevolgen kan
ondervinden (uitspraak van 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:818 (Hollandse Delta)).

10.101.   Een projectplan dient op grond van artikel 5.4, tweede lid, van de Waterwet onder meer een
beschrijving te bevatten van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken
van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. Wanneer niet onaannemelijk is dat ten
gevolge van het projectplan effecten op de gronden van appellant kunnen plaatsvinden, strekt artikel



5.4, tweede lid, van de Waterwet mede tot bescherming van zijn belangen. Artikel 8:69a van de Awb
staat dan ook niet aan vernietiging van het projectplan in de weg (uitspraak van 20 augustus 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:3092 (Wetterskip Fryslân)).

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

 

10.102.    De verkeersveiligheid op een verzorgingsplaats is één van de belangen die artikel 3 van de
Wet beheer rijkswaterstaatswerken (hierna: Wbr) beoogt te beschermen. Een exploitant van een
snellaadstation op een verzorgingsplaats heeft er belang bij dat het snellaadstation op een veilige
wijze kan worden bereikt en gebruikt. Daarmee strekt artikel 3 van de Wbr mede tot bescherming van
diens belang (uitspraken van 31 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2645 (verzorgingsplaats Den Ruygen
Hoek-West) en 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2996 (verzorgingsplaats De Andel)).

10.103.     Artikel 11c, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wbr strekt tot het verbeteren van de
verkeersveiligheid op de weg door in het ontwerpproces op vaste momenten een
verkeersveiligheidsaudit verplicht te stellen. De Wbr ziet op de zogenoemde interne veiligheid van de
weg. Bepalingen over de externe gevolgen van een weg op bijvoorbeeld het gebied van de externe
veiligheid zijn in andere regelgeving neergelegd, zoals de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, het Besluit
externe veiligheid transportroutes en de Regeling basisnet. De Afdeling ziet geen aanleiding voor het
oordeel dat het belang van de in de Wbr geregelde interne verkeersveiligheid geen verband heeft met
de belangen bij het behoud en verbeteren van het stedelijk leefmilieu en het bevorderen van de
leefomgeving en leefbaarheid van omwonenden in het gebied rond de desbetreffende weg. De
verkeersveiligheid van wegen in de directe omgeving van de desbetreffende woningen vormt een
onderdeel van dat leefmilieu en die leefomgeving en leefbaarheid (uitspraak van 19 oktober 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:2753 (Groninger Ringweg)).

Regelgeving ten aanzien van externe veiligheid

 

10.104.   De regelgeving ten aanzien van externe veiligheid strekt er in de eerste plaats toe dat
kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten worden beschermd tegen externe
veiligheidsrisico's. De normen uit het, op de Wet milieubeheer gebaseerde, Besluit externe veiligheid
inrichtingen en de Regeling externe veiligheid inrichtingen en de omzetting daarvan in een
bestemmingsplan of een omgevingsvergunning strekken aldus tot de bescherming van eigenaren en
gebruikers van gebouwen - kwetsbare objecten dan wel beperkt kwetsbare objecten - die binnen de
invloedssfeer van een risicovolle inrichting liggen. Deze regels strekken ook tot bescherming van het
belang van het risicovolle bedrijf bij een zo min mogelijk belemmerde bedrijfsuitoefening (uitspraken
van 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2457 (Gemert-Bakel), 16 maart 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:732 (Blaloweg), 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1419 (Vlaardingen) en 23 juli 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:2732 (Uden)).

10.105.   Het betoog van een appellant dat een bestemmingsplan in strijd is met een goede
ruimtelijke ordening, omdat ter plaatse van zijn woning een aanvaardbare veiligheidssituatie niet kan
worden geborgd, kan, gelet op het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a van de Awb niet leiden tot
vernietiging van het bestreden besluit, indien bij voorbaat is uitgesloten dat het betrokken perceel
zich binnen de invloedssfeer van een windpark bevindt (uitspraken van 2 oktober 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3322 (Weert) en van 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4210 (Venlo)).

Ontgrondingenwet

 

10.106.  Met een aan een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet verbonden voorschrift dat
strekt tot een tijdige afwerking van het ontgrondingsterrein na beëindiging van de winning, zijn
ruimtelijke belangen gediend. Dit voorschrift strekt kennelijk niet tot bescherming van het
concurrentiebelang waarvoor een appellant in een procedure bescherming zoekt (uitspraak van 19
maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:942 (Zandzuigbedrijf Gasselte)).

Luchthavenindelingsbesluit

 



10.107.   Artikel 2.2.1d van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol strekt tot bescherming van mensen
tegen vliegtuiggeluid en in zoverre niet tot bescherming van het belang van een appellant dat is
gelegen in het gevrijwaard blijven van de realisering van nieuwe woningen in de nabijheid van hun
woning (uitspraak van 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2736 (Nieuwkoop)).

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

10.108.  Artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur strekt
tot bescherming van het algemene belang bij het voorkomen dat de overheid ongewild criminele
activiteiten faciliteert. De individuele belangen van omwonenden van een recreatiepark zijn niet
zodanig verweven met dit algemene belang dat het artikel moet worden geacht ook te strekken tot
bescherming van hun belangen (uitspraak van 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3091 (Haaren)).

11. Beschermingsbereik van voor het omgevingsrecht relevant internationaal recht

 

Artikel 34 van het VWEU

 

11.1.  In een geval waarin een omwonende van een tankstation dat LPG verkoopt, betoogde dat de
aan een besluit tot verlening van een vergunning voor dat tankstation verbonden
vergunningvoorschriften inzake de hittewerende bekleding en de verbeterde vulslang, een met artikel
34 van het VWEU strijdige belemmering van het vrij verkeer van goederen zijn, die niet wordt
gerechtvaardigd door een van de in artikel 36 van het VWEU genoemde gronden of een in de
rechtspraak van het Hof van Justitie erkende dringende reden van algemeen belang, overwoog de
Afdeling als volgt. Artikel 34 VWEU kent, in de context van de voorliggende zaak, alleen rechten toe
aan hen die door de strengere voorschriften - al dan niet in grensoverschrijdende situaties - in hun
belang worden geraakt. Artikel 34 van het VWEU strekt derhalve in dit geval tot bescherming van het
belang van vervoerders, althans partijen die belang hebben bij het vrij verkeer van goederen. Deze
bepaling strekt kennelijk niet tot de bescherming van de fysieke veiligheid in de omgeving van het
LPG-tankstation. Dit betekent dat het beroep van deze appellant op artikel 34 van het VWEU, gelet op
het relativiteitsvereiste, niet kan leiden tot vernietiging van het bestreden besluit (uitspraak van 30
januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:260 (Purmerend)).

Dienstenrichtlijn / artikel 49 van het VWEU

 

11.2.   Gelet op de inhoud en de doelstelling van de Dienstenrichtlijn, onder meer blijkend uit artikel 1,
eerste lid, waarin is bepaald dat deze richtlijn algemene bepalingen ter vergemakkelijking van de
uitoefening van de vrijheid van vestiging van dienstverrichters en het vrije verkeer van diensten
vaststelt, met waarborging van een hoge kwaliteit van de diensten, is het doel van de
Dienstenrichtlijn evenals dat van artikel 49 van het VWEU onder meer het waarborgen van de vrije
vestiging van dienstverrichters. Degenen die niet binnen het personele beschermingsbereik van de
Dienstenrichtlijn of artikel 49 van het VWEU vallen, kunnen daaraan geen bescherming ontlenen 
(uitspraken van 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1233 (Gooise Meren) en 18 mei 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:1295 (Spoorallee)).

11.3.   Indien het belang van appellanten, die beroep instellen tegen een bestemmingsplan dat
voorziet in de mogelijkheid van realisatie van winkelvastgoed, voortkomt uit hun positie als
concurrerende vastgoedeigenaren die winkelvastgoed in de omgeving in eigendom hebben, vallen zij
niet onder de personele beschermingsomvang van de Dienstenrichtlijn. Zij zijn geen dienstverrichters
die zich in het plangebied willen vestigen of eigenaren van winkelvastgoed in het plangebied die
zouden worden geraakt door de brancheringsregeling. Het belang dat zij met hun beroepsgrond
willen beschermen is tegengesteld aan het belang dat de Dienstenrichtlijn en artikel 49 van het VWEU
beogen te beschermen, nu de appellanten de vestiging van andere dienstverrichters beogen tegen te
gaan (uitspraak van 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1295 (Spoorallee)).

Artikel 108, derde lid, van het VWEU / Uitvoerbaarheid in verband met ongeoorloofde staatssteun

 

11.4.   Ingevolge artikel 108, derde lid, van het VWEU moet de Europese Commissie op de hoogte



worden gesteld van een voornemen tot invoering van een staatssteunmaatregel en mag deze
maatregel niet worden uitgevoerd voordat de Commissie deze heeft goedgekeurd.

De vraag of sprake is van ongeoorloofde staatssteun kan in een beroepsprocedure tegen een
bestemmingsplan slechts indirect aan de orde komen en wel in het kader van de vraag of staatssteun
mogelijk een beletsel vormt voor de financieel-economische uitvoerbaarheid van een
bestemmingsplan. De vraag of sprake is van staatssteun is immers niet relevant in het kader van de
beoordeling van de ruimtelijke effecten van het bestemmingsplan (uitspraken van 31 juli 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:2637 (Utrecht), 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1105 (Bergen, N-H), 2 augustus
2017, ECLI:NL:RVS:2017:2065 (Heumen) en 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2892 (Ameland)).

Indien een appellant stelt dat ongeoorloofde staatssteun aan de orde zou zijn, dient beoordeeld te
worden of het relativiteitsvereiste in de weg staat aan vernietiging van het bestreden besluit op de
grond dat het bestemmingsplan financieel-economisch niet uitvoerbaar is.

Het relativiteitsvereiste brengt met zich dat belanghebbenden die zich niet kunnen beroepen op
artikel 108, derde lid, van het VWEU, omdat die bepaling kennelijk niet strekt tot bescherming van hun
belangen, evenmin schending van dat artikel ten grondslag kunnen leggen aan hun betoog dat het
project waarop het bouwplan ziet niet uitvoerbaar is (uitspraken van 26 juni 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:2015 (Groningen), 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2122 (Zonnepark Midden-
Groningen) en 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2892 (Ameland)).

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat artikel 108, derde lid, van het VWEU strekt tot
bescherming van de belangen van concurrenten (uitspraken van 25 oktober 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:2904 (Rotterdam), 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3386 (Leeuwarden) en 2
november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2892 (Ameland)). Concurrenten kunnen dus, mits zij in of in de
nabijheid van het plangebied gevestigd zijn, schending van dat artikel ten grondslag leggen aan hun
betoog dat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar is.

Daarnaast strekt dit artikel tot bescherming van justitiabelen die worden onderworpen aan een
heffing die integrerend deel uitmaakt van een steunmaatregel (uitspraken van 25 oktober 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:2904 (Rotterdam) en 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2892 (Ameland)).

Indien het belang van omwonenden of grondeigenaren is gelegen in het behoud van een goed woon-
en leefklimaat en zij niet stellen en zo nodig aannemelijk maken dat zij zijn onderworpen aan een
heffing die integrerend onderdeel uitmaakt van de door hen gestelde steunmaatregel, strekt artikel
108, derde lid, van het VWEU daarom kennelijk niet tot bescherming van hun belang (uitspraken van
31 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2637 (Utrecht), 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2015 (Groningen), 1
augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2544 (Alkmaar), 15 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3126
(Twente Airport), 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:774 ( Purmerend) en 2 november 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:2892 (Ameland)).

Richtlijn over het vervoer van gevaarlijke goederen over het land

11.5.   Het verbod op strengere constructievoorschriften in artikel 5, eerste lid, van de Europese
richtlijn (2008/68/EG) over het vervoer van gevaarlijke goederen over het land heeft tot doel een
gelijke behandeling te waarborgen van vervoerders van gevaarlijke stoffen en daarmee het
waarborgen van een behoorlijke werking van de interne vervoersmarkt. Artikel 5, eerste lid, van de
Richtlijn, voor zover het de constructievoorschriften betreft, strekt daarom kennelijk niet tot de
bescherming van de fysieke veiligheid in de omgeving van het LPG-tankstation (uitspraak van 30
januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:260 (Purmerend)).

Habitatrichtlijn

 

11.6.    Gelet op de inhoud en de doelstelling van de Habitatrichtlijn, onder meer blijkend uit de
considerans en artikel 2, eerste lid, heeft die richtlijn als beschermingsdoel het in stand houden van
habitats en soorten in gebieden die deel uitmaken van Natura 2000 en beoogt de Habitatrichtlijn
aldus een algemeen belang, te weten het natuurbeschermingsbelang, te beschermen. Niets in de
bepalingen van de Habitatrichtlijn wijst erop dat de richtlijn de strekking heeft rechten of belangen van
particulieren te beschermen. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat niet alleen een
uitdrukkelijke bepaling waarin rechten aan particulieren worden verleend, ontbreekt, maar dat



particulieren in het geheel niet worden genoemd in de bepalingen, laat staan als houders van rechten
of als adressaten van de bepalingen van de richtlijn. Voorts overweegt de Afdeling dat de bepalingen
van de Habitatrichtlijn, die het algemene natuurbeschermingsbelang beogen te beschermen, niet
mede ter bescherming van de belangen van particulieren dienen. Daarbij hecht de Afdeling er belang
aan dat de Habitatrichtlijn, anders dan bijvoorbeeld de Luchtkwaliteitsrichtlijn, niet bepaalt dat de
richtlijn naast de bescherming van het algemene belang als in dit geval natuurwaarden, ook de
bescherming van de gezondheid van de mens of de kwaliteit van diens bestaan beoogt te verbeteren.

Uit het voorgaande volgt dat particulieren niet onder de personele beschermingsomvang van de
Habitatrichtlijn vallen. Daarom kent deze richtlijn hun geen rechten toe die zij voor de rechter zouden
moeten kunnen afdwingen. De tegenwerping van het relativiteitsvereiste aan hen is derhalve niet in
strijd met het Unierecht (uitspraak van 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1296 (Maartensdijk).

Bespreking van het beroep van [appellant]

 

12.    De Afdeling komt nu toe aan de bespreking van het beroep van [appellant] tegen de vaststelling
van het bestemmingsplan "Twiske Zuid II".

12.1.    Het Twiske Zuid is een woningbouwlocatie in Kadoelen en Oostzanerwerf, voor in totaal 157
nieuwe woningen. Ten behoeve van de ontwikkeling heeft de toenmalige deelraad van Amsterdam-
Noord op 23 april 2008 het bestemmingsplan "Twiske Zuid" vastgesteld. Het bestreden
bestemmingsplan betreft de actualisatie van het bestemmingsplan "Twiske Zuid". Het plan voorziet in
de genoemde 157 woningen, waarvan er inmiddels 120 zijn gerealiseerd. Voor de 37 overige
woningen is reeds een omgevingsvergunning verleend die inmiddels in rechte onaantastbaar is. Dit
betreft de geplande woningen ten westen van de watergang Twiske. Het bestemmingsplan voorziet in
het vastleggen van de bestaande feitelijke en vergunde situatie.

[appellant] woont juist ten westen van het plangebied, op het perceel [locatie] te Amsterdam. Hij
heeft voornamelijk bezwaar tegen de woningen gelegen op het zogenoemde Tiemstra-terrein nabij
zijn woning, en tegen de damwanden in het plangebied.

Toetsingskader

 

13.    Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en regels
geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De raad heeft
daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Afdeling beoordeelt aan de hand
van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is
met het recht. De Afdeling stelt niet zelf vast of het plan in overeenstemming is met een goede
ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de hand van die gronden of de raad zich in redelijkheid op
het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke
ordening.

Procedurele beroepsgronden

 

14.    [appellant] betoogt dat de raad ten onrechte direct omwonenden niet heeft betrokken bij de
totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan.

14.1.    Het bieden van inspraak voorafgaande aan de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan maakt geen onderdeel uit van de in de Wro en het Bro geregelde
bestemmingsplanprocedure. Het niet bieden van inspraak in deze fase heeft daarom geen gevolgen
voor de rechtmatigheid van de bestemmingsplanprocedure en het bestemmingsplan.

Het betoog faalt.

14.2.    [appellant] betoogt dat de raad het plan niet zorgvuldig heeft voorbereid en niet de juiste
procedure heeft gevolgd. Hij voert aan dat de ontvangst van zijn zienswijze niet is bevestigd en dat
hij niet is gehoord om uitleg en toelichting te geven op zijn naar voren gebrachte zienswijze. Verder
betoogt [appellant] dat hij ten onrechte niet is geïnformeerd over het tijdstip van behandeling van het
bestemmingsplan "Twiske Zuid II" door de raad en daardoor in mindere mate in de gelegenheid is



gesteld om de raad persoonlijk toe te spreken. Ook stelt hij geen bericht te hebben ontvangen over
het verlengen van de zogenoemde beantwoordingstermijn van 12 weken.

14.3.    De Afdeling overweegt dat er geen wettelijke verplichting bestaat om de indieners van
schriftelijke zienswijzen in de gelegenheid te stellen daarover te worden gehoord. Evenmin bestaat
een wettelijke verplichting om de indieners van zienswijzen op de hoogte te stellen van het moment
van behandeling in de raad en om die indieners de mogelijkheid te bieden tot inspreken in de
raadsvergadering. Voor het oordeel dat het plan in zoverre niet zorgvuldig is voorbereid, ziet de
Afdeling daarom geen aanleiding. [appellant] wijst er op zichzelf terecht op dat de in artikel 3.8, eerste
lid, onder e, van de Wro gestelde termijn is overschreden. Uit deze wettelijke bepaling noch uit enige
andere bepaling kan echter worden afgeleid dat de raad na het verstrijken van deze termijn niet meer
bevoegd is het bestemmingsplan vast te stellen. Het door [appellant] op dit punt aangevoerde geeft
dan ook geen aanleiding voor vernietiging van het bestreden besluit. Dat geldt ook voor het
ontbreken van door [appellant] genoemde correspondentie van de kant van de raad.

Het betoog faalt.

15.    [appellant] betoogt dat de wijze waarop de raad de naar voren gebrachte zienswijzen heeft
behandeld in strijd is met artikel 3:46 van de  Awb. Daartoe voert hij aan dat de beantwoording van
de zienswijzen niet de indeling van de door hem ingebrachte zienswijze volgt en daarmee de verdere
procedure bemoeilijkt. Voorts is hem niet duidelijk of de raadsleden een kopie van zijn ingebrachte
visie en opmerkingen ter hand is gesteld, zodat niet gecontroleerd kan worden of de beantwoording
geen onwaarheden en onjuistheden bevat die aan een correcte afweging en besluitvorming in de weg
staan.

15.1.    Artikel 3:46 van de Awb verzet zich er niet tegen dat de raad de zienswijzen samengevat
weergeeft. Dat niet op ieder argument ter ondersteuning van een zienswijze afzonderlijk is ingegaan,
is op zichzelf geen aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit niet voldoende is
gemotiveerd. Niet is gebleken dat de raad geen kennis heeft genomen van zijn zienswijze of dat
bepaalde bezwaren of argumenten niet in de overwegingen zijn betrokken.

Het betoog faalt.

Inhoudelijke beroepsgronden

 

16.    [appellant] wijst erop dat rond het Tiemstra-terrein een damwand is geplaatst om te voorkomen
dat de bodemverontreiniging op dat terrein zich naar de omgeving verspreidt. Die damwand is echter
niet gerealiseerd overeenkomstig de vergunning zoals deze aanvankelijk voor de plaatsing was
verleend, aldus [appellant]. Pas jaren na de plaatsing is alsnog een vergunning verleend waarmee
een deel van de bestaande damwand werd gelegaliseerd. Naar zijn mening draagt het plaatsen van
de damwand in de sloot tussen het Tiemstra-terrein en de Hendrik Soeteboomstraat bij tot het
verpauperen van de buurt. Hij betoogt verder dat aan de zijde van de Adriaan Loosjesstraat ongeveer
12 m damwand ontbreekt, waardoor vervuild grondwater buiten het Tiemstra-terrein terecht kan
komen. De geohydrologische argumentatie voor de damwanden houdt daardoor volgens [appellant]
geen stand. Milieuregelgeving wordt volgens hem overtreden. Ook keert [appellant] zich tegen de
omgevingsvergunning die is verleend voor het realiseren van 37 woningen in het plangebied.
[appellant] stelt bovendien dat niet duidelijk is of  het voormalig tankstation is gesaneerd.

16.1.    Voor zover [appellant] betoogt dat de op 24 januari 2019 verleende omgevingsvergunning
voor het legaliseren van de damwand en de in mei 2018 verleende omgevingsvergunning voor 37
woningen niet verleend hadden mogen worden, overweegt de Afdeling dat deze
omgevingsvergunningen in rechte onaantastbaar zijn en niet voorliggen in deze procedure. Dat een
bestaand legaal bouwwerk in beginsel bij de vaststelling van een bestemmingsplan als zodanig dient
te worden bestemd, geldt ook voor een bouwwerk dat weliswaar nog niet is opgericht, maar wel
onherroepelijk is vergund. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt als een dienovereenkomstige
bestemming op basis van nieuwe inzichten niet langer in overeenstemming is met een goede
ruimtelijke ordening en het belang bij de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de
gevestigde rechten en belangen. Het door [appellant] aangevoerde biedt geen grond voor een
dergelijk oordeel.



Voor zover [appellant] van opvatting is dat de geohydrologische onderbouwing van het
bestemmingsplan niet juist is doordat de opening in de wand aan de kant van de Adriaan
Loosjesstraat blijft voortbestaan, overweegt de Afdeling het volgende. De raad heeft in het
verweerschrift en ter zitting toegelicht dat een opening in de damwandconstructie niet kan worden
gemist. Zonder een dergelijke opening zou namelijk wateroverlast  ontstaan op het door de damwand
omsloten terrein doordat geen afvoer van water mogelijk is. Verder heeft de raad toegelicht dat de
stroomrichting van het grondwater zodanig is dat niet behoeft te worden gevreesd voor het
verspreiden van de verontreiniging via de bestaande opening in de damwand. Hetgeen [appellant]
aanvoert levert onvoldoende aanknopingspunten om te twijfelen aan de juistheid van de redenering
van de raad. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de opening in de wand onderdeel vormt van
het saneringsplan voor het terrein en dat dit plan is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Tot slot
blijkt uit het saneringsplan en evaluatierapport van de sanering dat het gehele westelijke terrein van
het plangebied, waarop onder andere het tankstation was gevestigd, is gesaneerd. Derhalve is ook
hierin geen reden gelegen voor vernietiging van het besluit.

Het betoog faalt.

17.    [appellant] betoogt dat er onvoldoende waterberging wordt gerealiseerd. Volgens hem miskent
de raad dat door het verplaatsen van de damwanden ten opzichte van de oorspronkelijk voorziene
locatie meer waterberging nodig is. Weliswaar is in de nota van zienswijzen vermeld dat  tijdens een
zitting van de Afdeling is geconcludeerd dat in de oude situatie sprake was van overcompensatie,
maar het is [appellant] niet duidelijk op welke datum dat was.

17.1.    De raad stelt zich op het standpunt dat in de situatie waarin de damwanden op de
oorspronkelijk voorziene locatie zouden worden gerealiseerd een overcompensatie voor de
waterberging van 142 m2 was voorzien. Dit wordt volgens de raad gestaafd door de uitspraak van de
Afdeling van 2 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ6672, waarin uitspraak is gedaan op een beroep
inzake het bestemmingsplan "Twiske Zuid". De raad stelt dat gelet op die overcompensatie de
verplaatsing van de damwanden er niet toe leidt dat het plan te weinig waterberging biedt.

De raad heeft hierbij het oog op de volgende zin die in de uitspraak van 2 september 2009 is
opgenomen onder 2.5.2: "Ter zitting is een nader stuk van het Hoogheemraadschap [Hollands
Noorderkwartier] besproken waaruit blijkt dat ruim wordt voldaan aan de normen voor
watercompensatie". Zoals vermeld in de uitspraak heeft de zitting in bedoelde zaak, waarin
[appellant] overigens geen partij was, plaatsgevonden op 18 augustus 2009. De Afdeling ziet, mede
gelet op het vermelde in de uitspraak van 2 september 2009, geen aanleiding om te twijfelen aan de
juistheid van de stelling van de raad dat zich uitgaande van de oorspronkelijk voorziene locatie van de
damwanden een overcompensatie van 142 m2 voordeed. In het licht daarvan bestaat evenmin twijfel
over het betoog van de raad dat ondanks het verplaatsen van de damwanden de thans voorziene
waterberging toereikend is.

Het betoog faalt.

18.    [appellant] betoogt dat het plan leidt tot een toename van geluidhinder en aantasting van de
luchtkwaliteit door uitstoot van fijnstof, mede in relatie tot de ontwikkeling van de luchtvaart en
andere maatschappelijke ontwikkelingen. Verder voert hij aan dat het plan had moeten voorzien in
een erfafscheiding tussen het plangebied en de percelen Adriaan Loosjesstraat 26-38, zodat de
achtertuinen van deze woningen niet kunnen worden betreden vanuit het plangebied.

18.1.    Bij de behandeling van het beroep ter zitting is naar voren gekomen dat [appellant] bij deze
beroepsgronden het oog heeft op de belangen van de bewoners van de in het plan voorziene nieuwe
woningen en niet op zijn eigen belangen. Dit betekent, gelet op hetgeen in deze uitspraak onder 6.4
is vermeld, dat artikel 8:69a van de Awb zich zou verzetten tegen het vernietigen van het besluit op
één van deze beroepsgronden. In verband daarmee laat de Afdeling een verdere bespreking van
deze beroepsgronden achterwege.

19.    [appellant] betoogt dat uitvoering van het plan aantasting van het Natura 2000-gebied
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske tot gevolg zou kunnen hebben vanwege
stikstofuitstoot.

19.1.    De kortste afstand tussen het perceel waar [appellant] woont en het Natura 2000-gebied



bedraagt ongeveer 2 km. Deze afstand is zodanig dat het desbetreffende gebied niet kan worden
geacht deel uit te maken van de leefomgeving als bedoeld in deze uitspraak onder 7.1. De enkele
omstandigheid dat [appellant], naar hij stelt, het gebied regelmatig bezoekt, maakt dit niet anders.
Omdat artikel 8:69a van de Awb zich verzet tegen het vernietigen van het bestreden besluit op deze
beroepsgrond laat de Afdeling een verdere bespreking van deze beroepsgrond achterwege.

20.    [appellant] beperkt zich in het beroepschrift voor het overige tot het herhalen van hetgeen hij in
zijn zienswijze heeft aangevoerd. In de overwegingen van het bestreden besluit is ingegaan op deze
zienswijze. [appellant] heeft in het beroepschrift, noch ter zitting redenen aangevoerd waarom de
weerlegging van de desbetreffende zienswijze in het bestreden besluit onjuist zou zijn.

Conclusie

 

21.    Gelet op het vorenstaande en nu hetgeen [appellant] voor het overige aanvoert niet tot een
ander oordeel leidt, is het beroep ongegrond.

22.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. B.J. van Ettekoven, voorzitter, en mr. R. Uylenburg en mr. B.P.M. van Ravels,
leden, in tegenwoordigheid van mr. C. Sparreboom, griffier.

w.g. Van Ettekoven    w.g. Sparreboom

voorzitter    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 11 november 2020

195.
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Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 16 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van
Bodegraven-Reeuwijk een omgevingsvergunning aan [vergunninghoudster]
verleend. Het foodtruckfestival waarvoor de vergunningen en ontheffingen zijn
verleend, heeft plaatsgevonden op 28, 29 en 30 juni 2018. Ook in 2017 heeft het
foodtruckfestival plaatsgevonden. Op 20 maart 2019 heeft de organisator van het
foodtruckfestival gemaild: "Wij hebben gezien de groeimogelijkheden van de locatie
aan het Kerkplein geen intentie meer om in 2019 of in de toekomst een foodtruck
festival te organiseren." In beginsel is er geen belang meer bij een inhoudelijk
oordeel over de vraag of een vergunning of ontheffing verleend had mogen worden,
als het evenement al heeft plaatsgevonden. Er kan een uitzondering worden
gemaakt als aannemelijk is dat nieuwe besluiten over soortgelijke situaties volgen
en het evenement bijvoorbeeld jaarlijks plaatsvindt.
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Uitspraak

201904500/1/A3.

Datum uitspraak: 18 november 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op de hoger beroepen van:

1. [appellant A] en [appellant B], wonend te Bodegraven, gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

2. de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk en het college van burgemeester en wethouders van
Bodegraven-Reeuwijk,

appellanten,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 6 mei 2019 in zaken nrs. 18/7462 en 18/7471 in
het geding tussen:

[appellanten]

en

de burgemeester en het college.

Procesverloop

ECLI:NL:RVS:2020:2731



Bij besluit van 16 mei 2018 heeft het college een omgevingsvergunning aan [vergunninghoudster]
verleend.

Bij besluit van 18 juni 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning voor het organiseren
van een foodtruckfestival en een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken
verleend aan [vergunninghoudster] en heeft het college aan haar een ontheffing verleend om
geluidsapparaten in werking te hebben.

Bij besluit van 26 oktober 2018 heeft het college het door [appellanten] tegen het besluit van 16 mei
2018 gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 31 oktober 2018 hebben de burgemeester en het college het door [appellanten] tegen
het besluit van 18 juni 2018 gemaakte bezwaar gegrond verklaard en het besluit onder aanvulling van
de motivering in stand gelaten.

Bij uitspraak van 6 mei 2019 heeft de rechtbank het door [appellanten] tegen het besluit van 31
oktober 2018 ingestelde beroep ongegrond verklaard en het tegen het besluit van 26 oktober 2018
ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en bepaald dat het college niet opnieuw
op de bezwaren hoeft te beslissen. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben [appellanten] hoger beroep ingesteld.

De burgemeester en het college hebben een schriftelijke uiteenzetting gegeven en incidenteel hoger
beroep ingesteld.

[appellanten] hebben een schriftelijke reactie ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 24 juni 2020, waar [appellanten],
vertegenwoordigd door [gemachtigde], en de burgemeester en het college, vertegenwoordigd door
mr. H.E. Jansen-van der Hoek en R. Karstens, zijn verschenen.

Overwegingen

1.    Het foodtruckfestival waarvoor de vergunningen en ontheffingen zijn verleend, heeft
plaatsgevonden op 28, 29 en 30 juni 2018. Ook in 2017 heeft het foodtruckfestival plaatsgevonden.
Op 20 maart 2019 heeft de organisator van het foodtruckfestival gemaild: "Wij hebben gezien de
groeimogelijkheden van de locatie aan het Kerkplein geen intentie meer om in 2019 of in de toekomst
een foodtruck festival te organiseren."

2.    In beginsel is er geen belang meer bij een inhoudelijk oordeel over de vraag of een vergunning of
ontheffing verleend had mogen worden, als het evenement al heeft plaatsgevonden. Er kan een
uitzondering worden gemaakt als aannemelijk is dat nieuwe besluiten over soortgelijke situaties
volgen en het evenement bijvoorbeeld jaarlijks plaatsvindt. Het belang bij een inhoudelijk oordeel
over de rechtmatigheid van een verleende vergunning of ontheffing kan dan gelegen zijn in de
omstandigheid dat het inhoudelijke oordeel kan worden betrokken bij eventuele toekomstige
aanvragen voor een vergunning of ontheffing en de toetsing ervan.

3.    In de uitspraak van de Afdeling van 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:164, werd de vraag
betantwoord of [appellanten] procesbelang hadden in een zaak over een evenementenvergunning die
het college en de burgemeester hadden verleend voor hetzelfde foodtruckfestival in 2017. De Afdeling
overwoog: "Overigens is inmiddels gebleken dat het evenement in 2018 wederom op het kerkplein
heeft plaatsgevonden. Daarmee staat het repeterend karakter van het evenement, anders dan ten
tijde van het besluit op bezwaar, nu wel vast."

    Weliswaar is dus in de uitspraak van 23 januari 2019 geoordeeld dat het foodtruckfestival een
repeterend karakter heeft, maar dat betekent niet zonder meer dat het festival ook op dit moment
nog een repeterend karakter heeft. Als een festival meerdere malen is georganiseerd, maar
vervolgens niet meer wordt georganiseerd, vervalt daarmee het repeterende karakter van het
festival. Uit de mail van de organisator van het foodtruckfestival blijkt dat hij niet de intentie heeft het
foodtruckfestival nogmaals te organiseren. Het college heeft toegelicht dat het evenement op deze
locatie volgens de organisator niet rendabel was. In 2019 heeft geen foodtruckfestival
plaatsgevonden en het zal, zoals de burgemeester en het college ter zitting hebben toegelicht, ook in
2020 niet worden georganiseerd. Voor evenementen in 2020 had in 2019 een aanvraag ingediend
moeten worden en dat is niet gebeurd. Er is daarom geen sprake meer van een evenement met een



repeterend karakter. Het is niet aannemelijk dat nieuwe besluiten over het foodtruckfestival volgen.
[appellanten] hebben daarom geen belang bij beoordeling van hun hoger beroep. Vergelijk de
uitspraak van de Afdeling van 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:186.

    Het hoger beroep van [appellanten] is niet-ontvankelijk.

4.    Gelet op het vorenstaande en in aanmerking genomen wat in het hogerberoepschrift is
aangevoerd, ziet de Afdeling aanleiding ook het hoger beroep van de burgemeester en het college
niet-ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van procesbelang.

5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    verklaart het hoger beroep van [appellant A] en [appellant B] niet-ontvankelijk;

II.    verklaart het incidenteel hoger beroep van de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk en het
college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, lid van de enkelvoudige kamer, in
tegenwoordigheid van mr. P. Klein, griffier.

Het lid van de enkelvoudige kamer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

w.g. Klein

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 18 november 2020

176-851.



Instantie Raad van State

Datum uitspraak 18-11-2020

Datum publicatie 18-11-2020

Zaaknummer 201908243/1/R1

Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 27 december 2018 heeft het college van burgemeester en
wethouders van Langedijk geweigerd om Droompark Molengroet een
omgevingsvergunning te verlenen voor het in afwijking van het bestemmingsplan
plaatsen van 75 stacaravans en/of "tiny houses" op het perceel Molengroet 1 te
Noord-Scharwoude. Droompark Molengroet is een recreatiepark dat thans
bestaat uit 175 stacaravans en 150 standplaatsen voor kampeermiddelen. Zij heeft
op 29 maart 2018 een aanvraag ingediend voor het omzetten van de 150
standplaatsen naar 75 extra stacaravans en/of tiny houses. Dit is in strijd met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied en Koedijk", omdat het aantal
stacaravans ter plaatse niet meer dan 175 mag bedragen en dit aantal al bereikt is.
Het college heeft geweigerd medewerking te verlenen aan afwijking van het
bestemmingsplan, omdat het van mening is dat de beoogde "inbreiding" in strijd is
met een goede ruimtelijke ordening.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

201908243/1/R1.

Datum uitspraak: 18 november 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

Holiday Holland B.V., handelend onder de naam "Droompark Molengroet", gevestigd te Beekbergen,
gemeente Apeldoorn, (hierna: Droompark Molengroet)

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 2 oktober 2019 in zaak nr. 19/517 in het
geding tussen:

Droompark Molengroet

en

het college van burgemeester en wethouders van Langedijk.

Procesverloop

Bij besluit van 27 december 2018 heeft het college geweigerd om Droompark Molengroet een
omgevingsvergunning te verlenen voor het in afwijking van het bestemmingsplan plaatsen van 75

ECLI:NL:RVS:2020:2741



stacaravans en/of "tiny houses" op het perceel Molengroet 1 te Noord-Scharwoude.

Bij uitspraak van 2 oktober 2019 heeft de rechtbank het door Droompark Molengroet daartegen
ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Droompark Molengroet hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 oktober 2020, waar Droompark Molengroet,
vertegenwoordigd door [gemachtigde], bijgestaan door mr. M. Gideonse, advocaat te Apeldoorn, en
het college, vertegenwoordigd door mr. D.W.V. Zijlstra, bijgestaan door mr. A. de Snoo en mr. R.R. van
Blaricum, beiden advocaat te Amsterdam, zijn verschenen.

Overwegingen

1.    Droompark Molengroet is een recreatiepark dat thans bestaat uit 175 stacaravans en 150
standplaatsen voor kampeermiddelen. Zij heeft op 29 maart 2018 een aanvraag ingediend voor het
omzetten van de 150 standplaatsen naar 75 extra stacaravans en/of tiny houses. Dit is in strijd met
het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied en Koedijk", omdat het aantal stacaravans
ter plaatse niet meer dan 175 mag bedragen en dit aantal al bereikt is. Het college heeft geweigerd
medewerking te verlenen aan afwijking van het bestemmingsplan, omdat het van mening is dat de
beoogde "inbreiding" in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Het college heeft zich daarbij op
het standpunt gesteld dat het plaatsen van tiny houses niet past in de recreatieve bestemming,
omdat zij geschikt zijn voor permanente bewoning.

2.    De rechtbank heeft geoordeeld dat, anders dan Droompark Molengroet heeft aangevoerd, voor
het besluit op de aanvraag van 29 maart 2018 geen verklaring van geen bedenkingen van de raad
van de gemeente Langedijk is vereist. Verder heeft het college zich naar het oordeel van de rechtbank
in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met het inwilligen van de aanvraag geen sprake
zou zijn van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat het college
heeft gemotiveerd dat de kern van de weigering van de vergunning bestaat uit het niet willen
faciliteren van meer mogelijkheden voor permanente bewoning. Ook volgt de rechtbank het college in
de motivering dat het recreatiepark vanuit bedrijfseconomisch perspectief niet toekomstbestendig is.

3.    Droompark Molengroet betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college gehouden was
een verklaring van geen bedenkingen te vragen aan de raad. Zij voert aan dat het besluit van de raad
van 22 november 2011, waarin categorieën gevallen zijn aangewezen waarvoor geen verklaring van
geen bedenkingen is vereist, te ruim is. Ter zitting heeft zij daarbij verwezen naar de uitspraak van de
Afdeling van 27 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3207. Verder voert zij aan dat er op het moment
van de aanvraag op 29 maart 2018 geen beleid was waar de aanvraag aan kon worden getoetst,
omdat de Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord van december 2017 (hierna: de
Regionale Visie) pas op 30 oktober 2018 door de raad is vastgesteld voor de gemeente Langedijk.
Bovendien kan de Regionale Visie niet als ruimtelijk kader worden aangemerkt, omdat deze nog moet
worden uitgewerkt en daarnaast veeleer een economisch kader is.

3.1.    Artikel 2.27, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo)
luidt:

"In bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen wordt een
omgevingsvergunning niet verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft
verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. […] Bij die maatregel kan worden bepaald dat
het aangewezen bestuursorgaan categorieën gevallen kan aanwijzen waarin de verklaring niet is
vereist."

    Artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor) luidt:

"1. Voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, van de wet, wordt de omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste
lid, onder a, onder 3°, van de wet wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de
beheersverordening, niet verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waar het project
geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, heeft verklaard dat hij daartegen geen
bedenkingen heeft, tenzij artikel 3.2, aanhef en onder b, van dit besluit of artikel 3.36 van de Wet



ruimtelijke ordening van toepassing is.

[…]

3. De gemeenteraad kan categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

[…]."

3.2.    Bij besluit van 22 november 2011 heeft de raad krachtens artikel 6.5, derde lid, van het Bor
categorieën gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. In dit
besluit is onder meer de categorie "ruimtelijk kader" aangewezen als geval waarin een verklaring van
geen bedenkingen niet is vereist. Volgens dit besluit is er sprake van "ruimtelijk kader" indien reeds
een stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, beeldkwaliteitsplan,
masterplan, gebiedsvisie, projectplan of daarmee te vergelijken ruimtelijk kader is vastgesteld door de
raad. In de toelichting op deze categorie van gevallen is vermeld dat indien de raad reeds de
ruimtelijke kaders heeft vastgesteld, het college gehouden is aan deze kaders en dat de activiteit
dient te voldoen aan deze kaders.

3.3.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 28 augustus 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:2907) bevat artikel 6.5, derde lid, van het Bor geen vereisten voor de aanwijzing
en houdt het evenmin een beperking in van de categorieën die opgenomen kunnen worden in de
aanwijzing. Gelet hierop volgt de Afdeling Droompark Molengroet niet in haar stelling dat het besluit
van 22 november 2011 te ruim is. Evenmin volgt de Afdeling haar vergelijking met de uitspraak van 27
augustus 2014, omdat die uitspraak ziet op een krachtens artikel 6.5, derde lid, van het Bor genomen
besluit waarin stond vermeld dat geen verklaring van geen bedenkingen was vereist voor het
toepassen van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo. Daarover overwoog de
Afdeling dat een besluit dat een verklaring van geen bedenkingen nooit is vereist, niet kan worden
aangemerkt als een aanwijzing van een categorie van gevallen. Die situatie doet zich hier niet voor.

    Dat de raad bij besluit van 30 oktober 2018, na de aanvraag van 29 maart 2018 en het
ontwerpbesluit van 25 oktober 2018, de Regionale Visie voor de gemeente Langedijk heeft
vastgesteld, maakt niet dat deze niet als ruimtelijk kader is aan te merken. Bepalend is of er een
ruimtelijk kader was ten tijde van het (definitieve) besluit op de aanvraag.

    Verder volgt de Afdeling Droompark Molengroet niet in haar stelling dat de Regionale Visie eerst
moet worden uitgewerkt om als ruimtelijk kader te dienen. Paragraaf 5.2 van de Regionale Visie bevat
criteria die als ontwikkelkader dienen, waar ZKA Leisure Consultants in opdracht van Droompark
Molengroet aan heeft getoetst in de in beroep overgelegde "quick scan". Evenmin volgt de Afdeling
Droompark Molengroet in haar stelling dat de Regionale Visie veeleer een economisch kader vormt dan
een ruimtelijk kader. In de Regionale Visie is vermeld dat gemeenten met het daarin opgenomen
ontwikkelkader nieuwe initiatieven vanuit een goede ruimtelijke ordening effectief kunnen beoordelen
op de economische meerwaarde. Beoordeling van de economische meerwaarde van een initiatief vindt
dus plaats vanuit een ruimtelijk perspectief. Gelet op het voorgaande ziet de Afdeling geen aanleiding
voor het oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het in de Regionale Visie
neergelegde ontwikkelkader een "ruimtelijk kader" vormt als bedoeld in het besluit van 22 november
2011.

    De conclusie is dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat voor het besluit op de aanvraag van
29 maart 2018 geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist.

    Het betoog faalt.

4.    Droompark Molengroet betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college het besluit
om niet mee te werken aan het initiatief onvoldoende heeft gemotiveerd. Zij voert aan dat het
initiatief voldoet aan het in de Regionale Visie neergelegde ontwikkelkader en dat de omzetting van
kampeerplaatsen naar tiny houses een stap is in de richting van het toekomstbestendig maken van
het recreatiepark. Wat betreft de vrees voor permanente bewoning voert zij aan dat het college
jarenlang gedoogt in plaats van handhaaft en dat het haar niet valt aan te rekenen dat er op het
recreatiepark permanent wordt gewoond. De permanente bewoning vindt met name plaats in
goedkopere stacaravans, terwijl tiny houses te kostbaar zijn voor de doelgroep die permanent op het
recreatiepark woont. Nu de Regionale Visie op het moment van de aanvraag en het ontwerpbesluit
niet voor de gemeente Langedijk was vastgesteld en pas in het (definitieve) besluit aan de Regionale



Visie is getoetst, heeft zij tijdens de zienswijzentermijn niet op de Regionale Visie kunnen reageren en
was het college gehouden een nieuw ontwerpbesluit ter inzage te leggen.

4.1.    De beslissing om al dan niet met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, van
de Wabo omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan behoort in dit
geval tot de bevoegdheid van het college, waarbij het college beleidsruimte heeft. De rechter toetst of
het college in redelijkheid tot zijn besluit om omgevingsvergunning te weigeren heeft kunnen komen.

4.2.    Aangevraagd is de omzetting van 150 kampeerplaatsen naar 75 stacaravans en/of tiny houses.
Het college heeft aan de weigering ten grondslag gelegd dat geen sprake is van een goede ruimtelijke
ordening, omdat een tiny house een volledig ingerichte woning is met een oppervlakte niet groter dan
28 m² die op duurzame wijze is gebouwd en geschikt om het hele jaar bewoond te worden. Volgens
het college past dit niet in de recreatieve bestemming en is het plaatsen van tiny houses een
ongewenste ontwikkeling, omdat op het recreatiepark niet gewoond mag worden. Bovendien is
volgens het college gebleken dat ook nu op grote schaal en in toenemende mate in het recreatiepark
permanente bewoning plaatsvindt, zodat de door Droompark Molengroet gewenste inbreiding de
problematiek kan verergeren. Daarnaast blijkt volgens het college uit de Regionale Visie dat slechts
35% van de recreatieparken in Noord-Holland Noord voldoende vitaal is. De inbreiding draagt niet bij
aan het toekomstbestendig maken van het recreatiepark, omdat er volgens het college meer
ontwikkelingen nodig zijn om weer perspectief te bieden.

4.3.    De omstandigheden dat thans op grote schaal permanente bewoning plaatsvindt in het
recreatiepark en de tiny houses naar hun aard geschikt zijn voor permanente bewoning, heeft het
college in aanmerking mogen nemen bij zijn besluit om geen medewerking aan het initiatief te
verlenen. In hetgeen door Droompark Molengroet is aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor
het oordeel dat de door het college geuite vrees voor verergering van de problematiek ongegrond is.
Daarbij acht de Afdeling van belang dat permanente bewoning zowel door particuliere huurders van
een enkele stacaravan plaatsvindt als wordt gefaciliteerd door investeerders die beschikken over
meerdere standplaatsen. Verder volgt de Afdeling Droompark Molengroet niet in haar stelling dat het
college de vergunning niet had mogen weigeren omdat het permanente bewoning op het
recreatiepark gedoogt. Nog daargelaten dat het college heeft betwist dat hij permanente bewoning
gedoogt, is Droompark Molengroet als exploitant van het recreatiepark medeverantwoordelijk voor het
tegengaan van illegale bewoning.

     Wat betreft het betoog van Droompark Molengroet dat zij niet binnen de zienswijzentermijn op de
Regionale Visie heeft kunnen reageren, overweegt de Afdeling als volgt. Uit afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht volgt niet dat het college verplicht was opnieuw een ontwerpbesluit vast
te stellen en ter inzage te leggen. Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in een besluit ten
opzichte van het ontwerpbesluit aangebrachte wijzigingen, kunnen daartegen beroep instellen.

    Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het college zich in redelijkheid
op het standpunt heeft kunnen stellen dat geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening en
vergunningverlening mocht weigeren.

    Het betoog faalt.

5.    Droompark Molengroet betoogt dat de motivering van het college om geen medewerking te
verlenen in strijd is met Richtlijn 2006/123/EG (hierna: de Dienstenrichtlijn), omdat toetsing aan de
Regionale Visie een verboden eis is als bedoeld in artikel 14, vijfde lid, van de Dienstenrichtlijn. Door
het op deze wijze feitelijk stellen van nadere eisen aan vergunningverlening, wordt de vergunning
afhankelijk gesteld van bewijs dat er een economische behoefte of marktvraag bestaat.

5.1.    Dit betoog is voor het eerst in hoger beroep aangevoerd en heeft geen betrekking op de
verbindendheid van algemeen verbindende voorschriften, aangezien de Regionale Visie niet als
zodanig is aan te merken. Daarenboven borduurt dit betoog niet voort op feiten die reeds in beroep
zijn gesteld. Aangezien het hoger beroep is gericht tegen de uitspraak van de rechtbank en er geen
reden is waarom het betoog over de Dienstenrichtlijn niet al bij de rechtbank kon worden aangevoerd,
en Droompark Molengroet dit uit een oogpunt van een zorgvuldig en doelmatig gebruik van
rechtsmiddelen had behoren te doen, dient dit betoog buiten beschouwing te blijven.

6.    Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.



7.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. R.J.J.M. Pans, voorzitter, en mr. B. Meijer en mr. J.M.L. Niederer, leden, in
tegenwoordigheid van mr. C. Sparreboom, griffier.

De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

w.g. Sparreboom

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 18 november 2020

195-855.



Instantie Raad van State

Datum uitspraak 18-11-2020

Datum publicatie 18-11-2020

Zaaknummer 201909351/1/R2

Rechtsgebieden Omgevingsrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 11 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten aan Stichting Wooninc een tijdelijke
omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van 16 woningen op het perceel
Witte Hondpad 1 tot en met 16 in Nuenen. De gemeente Nuenen, Gerwen en
Nederwetten (hierna: de gemeente) is eigenaar van het perceel. Stichting Wooninc
is de gebruiker van het perceel op grond van met de gemeente gesloten
privaatrechtelijke overeenkomsten en een recht van erfpacht voor de duur van tien
jaren. Op 11 juli 2018 heeft Stichting Wooninc een aanvraag om een
omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 16 tijdelijke zogenoemde
Heijmans ONE woningen op het perceel. Dit zijn verplaatsbare huizen voor
éénpersoonshuishoudens, oftewel tiny houses. [appellant] is eigenaar van het
bedrijfsperceel aan de [locatie] in Nuenen, op een afstand van meer dan 50 m ten
westen van het perceel. [appellant] vreest onder meer dat hij door het bouwplan
wordt beperkt in de bedrijfsvoering.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
Module Ruimtelijke ordening 2020/8444 met annotatie van M.G.O. De lange 
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Uitspraak

201909351/1/R2.

Datum uitspraak: 18 november 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te Nuenen, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten,

tegen de mondelinge uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 4 november 2019 in zaak nr.
19/1532 in het geding tussen:

[appellant]

en

het college van burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Procesverloop

Bij besluit van 11 oktober 2018 heeft het college aan Stichting Wooninc een tijdelijke

ECLI:NL:RVS:2020:2747



omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van 16 woningen op het perceel Witte Hondpad 1
tot en met 16 in Nuenen (hierna: het perceel).

Bij besluit van 30 april 2019 heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar
ongegrond verklaard en het besluit van

11 oktober 2018, onder aanvulling van de motivering, in stand gelaten.

Bij mondelinge uitspraak van 4 november 2019 heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen
ingestelde beroep ongegrond verklaard. Het proces-verbaal van deze mondelinge uitspraak is
aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven en voorwaardelijk incidenteel hoger beroep
ingesteld.

[appellant] heeft een zienswijze ingediend.

[appellant] en het college hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 september 2020, waar [appellant] en het
college, vertegenwoordigd door mr. B.A.P.M. Achterbergh en ing. J. Mulder, zijn verschenen.

Verder is ter zitting Stichting Wooninc, vertegenwoordigd door [gemachtigde], als partij gehoord.

Overwegingen

    Inleiding

1.    De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten (hierna: de gemeente) is eigenaar van het
perceel. Stichting Wooninc is de gebruiker van het perceel op grond van met de gemeente gesloten
privaatrechtelijke overeenkomsten en een recht van erfpacht voor de duur van tien jaren. Op 11 juli
2018 heeft Stichting Wooninc een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen
van 16 tijdelijke zogenoemde Heijmans ONE woningen op het perceel. Dit zijn verplaatsbare huizen
voor éénpersoonshuishoudens, oftewel tiny houses.

    Ter plaatse geldt het bestemmingsplan "Nuenen Zuidoost" (hierna: het bestemmingsplan). Op het
perceel rust de bestemming "Groen". Vast staat dat het bouwplan in strijd is met deze bestemming.

    Om het bouwplan mogelijk te maken, heeft het college de gevraagde vergunning aan Stichting
Wooninc verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2˚, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo), in samenhang gelezen met artikel 4,
aanhef en onderdeel 11, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor) voor de duur
van tien jaren. De ruimtelijke onderbouwing is neergelegd in het rapport "Witte Hondpad Nuenen.
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Omgevingsvergunning. Artikel 2.12, lid 1 onder a onder 2 Wabo
juncto artikel 4 van bijlage II Bor" van 30 april 2019, opgesteld door adviesbureau Rho, in opdracht
van het college (hierna: de ruimtelijke onderbouwing). De ruimtelijke onderbouwing is aan het besluit
op bezwaar ten grondslag gelegd.

    [appellant] is eigenaar van het bedrijfsperceel aan de [locatie] in Nuenen, op een afstand van meer
dan 50 m ten westen van het perceel. [appellant] vreest onder meer dat hij door het bouwplan wordt
beperkt in de gebruiksmogelijkheden van zijn bedrijfsperceel.

Voorwaardelijk incidenteel hoger beroep college

2.    Het college heeft ter zitting het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingetrokken.

Hoger beroep [appellant]

Beroepsgronden over de procedure bij de rechtbank

3.    [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft gehandeld in strijd met artikel 8:67 van de Algemene
wet bestuursrecht (hierna: de Awb) door het doen van een mondelinge uitspraak. Hij stelt dat hij
daardoor onaanvaardbaar in zijn processuele belangen is geschaad.

    Volgens [appellant] is geen proces-verbaal van de mondelinge uitspraak opgemaakt, maar slechts
een schriftelijke uitwerking van de mondelinge uitspraak. Bovendien is deze schriftelijke uitwerking
door de rechtbank vervalst, omdat de daarin opgenomen overwegingen niet letterlijk zijn
uitgesproken bij het doen van de mondelinge uitspraak. De schriftelijke uitwerking is na de zitting



opgesteld en de beslissing en gronden zijn nadien aangevuld en gewijzigd. Ook is, anders dan in de
schriftelijke uitwerking is vermeld, de uitspraak niet in het openbaar uitgesproken, aldus [appellant].

    Daarnaast stelt [appellant] dat deze zaak ongeschikt is voor het doen van een mondelinge
uitspraak, omdat het niet gaat om een evident geval. Deze zaak is volgens hem te complex voor het
doen van een mondelinge uitspraak.

    Voorts wordt in de schriftelijke uitwerking ten onrechte vermeld dat binnen zes weken na de dag
van verzending van het proces-verbaal, zijnde 11 november 2019, hoger beroep kan worden
ingesteld. Volgens [appellant] vangt de termijn voor het instellen van hoger beroep aan op de dag van
de mondelinge uitspraak, zijnde 4 november 2019.

3.1.    Artikel 6:7 van de Awb luidt: "De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
bedraagt zes weken."

    Artikel 6:8, eerste lid, luidt: "De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit
op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt."

    Artikel 6:24 luidt: "Deze afdeling is met uitzondering van artikel 6:12 van overeenkomstige
toepassing indien hoger beroep, incidenteel hoger beroep, beroep in cassatie of incidenteel beroep in
cassatie kan worden ingesteld."

    Artikel 8:67 luidt:

"1. De bestuursrechter kan na de sluiting van het onderzoek ter zitting onmiddellijk mondeling
uitspraak doen. De uitspraak kan voor ten hoogste een week worden verdaagd onder aanzegging
aan partijen van het tijdstip van de uitspraak.

2. De mondelinge uitspraak bestaat uit de beslissing en de gronden van de beslissing.

3. Van de mondelinge uitspraak wordt door de griffier een proces-verbaal opgemaakt.

4. Het wordt door de voorzitter en de griffier ondertekend. Bij verhindering van de voorzitter of de
griffier wordt dit in het proces-verbaal vermeld.

5. De bestuursrechter spreekt de beslissing, bedoeld in het tweede lid, in het openbaar uit, in
tegenwoordigheid van de griffier. Daarbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welke
bestuursrechter welk rechtsmiddel kan worden aangewend.

6. De mededeling, bedoeld in het vijfde lid, tweede volzin, wordt in het proces-verbaal vermeld."

    Artikel 8:79, eerste lid, luidt: "Binnen twee weken na de dagtekening van de uitspraak stelt de
griffier kosteloos een afschrift van de uitspraak of van het proces-verbaal van de mondelinge uitspraak
ter beschikking van partijen."

3.2.    De rechtbank heeft na sluiting van het onderzoek ter zitting op 4 november 2019 onmiddellijk
mondeling uitspraak gedaan. De rechtbank heeft daarbij beslist dat het beroep van [appellant]
ongegrond is. De rechtbank heeft, anders dan [appellant] stelt, van de mondelinge uitspraak een
proces-verbaal opgemaakt waarin de gronden van de beslissing en de beslissing zelf zijn vermeld. Dit
proces-verbaal is op 11 november 2019 aan partijen verzonden.

3.3.    De Afdeling overweegt dat de wijze waarop de mondelinge uitspraak is gedaan in
overeenstemming is met artikel 8:67 van de Awb. [appellant] stelt dat de gronden van de beslissing
van de rechtbank nadien zijn aangevuld, maar hij is niet op de zitting van de rechtbank verschenen.
Het college heeft gesteld dat de rechtbank bij het doen van de mondelinge uitspraak heeft overwogen
dat de beroepsgronden van [appellant] ongegrond zijn, daarbij de motivering van het college heeft
overgenomen, en vervolgens het beroep ongegrond heeft verklaard en geoordeeld dat voor een
proceskostenveroordeling geen aanleiding bestaat. Anders dan [appellant] stelt, volgt uit artikel 8:67
van de Awb niet dat de letterlijke tekst van de mondelinge uitspraak in het proces-verbaal wordt
opgenomen. De rechtbank kon volstaan met het mondeling uitspreken van de beslissing en de
gronden daarvan in het openbaar, en de gronden in het proces-verbaal nader uitwerken. Het proces-
verbaal bevat de beslissing en de gronden daarvan, is ondertekend door de voorzitter en de griffier,
en bevat de vermelding dat binnen zes weken na de dag van verzending van het proces-verbaal
hoger beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling. Daarmee voldoet het proces-verbaal aan het
bepaalde in artikel 8:67, derde, vierde en zesde lid, van de Awb.



    Artikel 8:67 van de Awb stelt geen voorwaarden aan het gebruik van de bevoegdheid om
mondeling uitspraak te doen en dat blijkt ook niet uit de geschiedenis van de totstandkoming van
deze bepaling (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 12 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:5471). De
rechter bepaalt of een mondelinge uitspraak kan worden gedaan. De stellingen van [appellant] dat
het niet gaat om een evident geval en de zaak bovendien complex is, kunnen daarom niet leiden tot
het oordeel dat is gehandeld in strijd met artikel 8:67 van de Awb.

    Verder overweegt de Afdeling dat de termijn voor het instellen van hoger beroep is aangevangen
op de dag na de dag waarop de mondelinge uitspraak op voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.
Als zodanige bekendmaking wordt niet aangemerkt het mondeling uitspreken van de beslissing en de
gronden als bedoeld in artikel 8:67 van de Awb, maar verzending van het proces-verbaal van de
mondelinge uitspraak, als voorgeschreven in artikel 8:79, eerste lid, van de Awb (vergelijk de
uitspraak van de Afdeling van 19 maart 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF6011, onder 2.2). In het proces-
verbaal van de rechtbank is daarom terecht vermeld dat binnen zes weken na de dag van verzending
van het proces-verbaal hoger beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling. [appellant] heeft van die
mogelijkheid ook tijdig gebruik gemaakt. Voor zover [appellant] heeft gewezen op de uitspraak van de
Hoge Raad van 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:650, overweegt de Afdeling dat daarbij is geoordeeld
over de aanvang van de rechtsmiddelentermijn in het burgerlijk procesrecht. Die situatie is in deze -
bestuursrechtelijke - procedure niet aan de orde. Voor zover [appellant] stelt dat de mogelijkheid tot
het instellen van hoger beroep niet in het openbaar op 4 november 2019 is uitgesproken, overweegt
de Afdeling dat in de aantekeningen van het verhandelde ter zitting van de rechtbank is vermeld dat
de rechter mededeelt dat tegen de uitspraak binnen zes weken na de dag van verzending van het
proces-verbaal hoger beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling. Van deze mededeling is in het
proces-verbaal melding gemaakt als bedoeld in artikel 8:67, zesde lid, van de Awb. Zoals de Afdeling
eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld de uitspraak van 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:592),
dient in beginsel te worden uitgegaan van de juistheid van hetgeen door de griffier is vastgelegd in
het proces-verbaal van het verhandelde ter zitting. Alleen indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat
het proces-verbaal geen juiste weergave is van het ter zitting verhandelde, kan van dit beginsel
worden afgeweken. Daarvan is in dit geval geen sprake. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat
[appellant] niet ter zitting is verschenen.

    Het betoog faalt.

4.    [appellant] betoogt dat de rechtbank in strijd met artikel 8:61, derde lid, onder a, van de Awb
heeft geweigerd op zijn verzoek een proces-verbaal met aantekeningen van het verhandelde ter
zitting aan hem te verstrekken. Hij stelt dat de rechtbank de zittingsaantekeningen bewust heeft
achtergehouden.

4.1.    De Afdeling overweegt dat het in strijd met artikel 8:61, derde lid, van de Awb niet beslissen op
het verzoek om een proces-verbaal van de zittingsaantekeningen op te maken, wat daar ook van zij,
geen gebrek aan de aangevallen uitspraak zelf is en daarom niet tot vernietiging daarvan kan leiden.
[appellant] heeft op 23 december 2019 hoger beroep ingesteld. De gedingstukken met de
aantekeningen van de zitting zijn op 30 december 2019 door de griffier van de rechtbank aan de
griffier van de Afdeling verstrekt en vervolgens diezelfde dag aan partijen ter beschikking zijn gesteld.
Uit hetgeen [appellant] in hoger beroep naar voren heeft gebracht, volgt niet dat, en op welke wijze,
zijn processuele belangen door deze gang van zaken zijn geschaad.

    Het betoog faalt.

5.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte een aanvullend verweerschrift van het college
in de procedure heeft toegelaten en niet heeft teruggestuurd. [appellant] stelt dat de rechtbank het
aanvullend verweerschrift opzettelijk enkele dagen voorafgaand aan de zitting van 4 november 2019
aan hem heeft verstrekt, waardoor hij onvoldoende tijd had om onder andere adviseurs te raadplegen
ter voorbereiding van de zitting. Dit levert volgens hem strijd op met een goede procesorde.

5.1.    Artikel 8:58, eerste lid, van de Awb luidt: "Tot tien dagen voor de zitting kunnen partijen nadere
stukken indienen."

5.2.    Het aanvullend verweerschrift en de bijlagen daarbij zijn nadere stukken als bedoeld in artikel
8:58, eerste lid, van de Awb. De rechtbank heeft deze stukken ontvangen op 22 oktober 2019, dertien
dagen voor de zitting, en dezelfde dag naar partijen verstuurd. Vast staat dat [appellant] deze



stukken op 23 oktober 2019 heeft ontvangen.

    De Afdeling overweegt dat de in artikel 8:58, eerste lid, van de Awb gestelde termijn in acht is
genomen. Dat neemt niet weg dat het indienen van nadere stukken binnen die termijn in strijd met
een goede procesorde kan zijn. Dat is het geval, indien de nadere argumenten, nadere gegevens of
nadere stukken verwijtbaar zodanig laat worden ingediend, dat de andere partijen worden
belemmerd om daarop adequaat te reageren of de goede voortgang van de procedure daardoor
anderszins wordt belemmerd.

    Dat het indienen van de nadere stukken, ondanks inachtneming van de termijn van artikel 8:58,
eerste lid, van de Awb strijd oplevert met de goede procesorde en de nadere stukken om die reden
niet bij de procedure mochten worden betrokken, is gesteld noch gebleken. De nadere stukken van
het college bestaan uit een reactie op de nader ingediende beroepsgronden van [appellant] en drie
bijlagen, te weten, de door [appellant] verzochte getekende privaatrechtelijke overeenkomsten met
Stichting Wooninc, een stikstofberekening met behulp van de AERIUS-rekentool en een document met
regionale afspraken op het gebied van woningbouw. De Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel
dat de rechtbank deze stukken wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing had
moeten laten. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat de nadere stukken enkel dienden als een
reactie op de aanvullende beroepsgronden van [appellant] van 13 augustus 2019. Niet gebleken is
dat de nadere stukken verwijtbaar zodanig laat zijn ingediend dat [appellant] zich daardoor
onvoldoende heeft kunnen voorbereiden op de zitting van 4 november 2019, waar hij niet is
verschenen.

    Het betoog faalt.

6.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ervan blijk heeft gegeven partijdig en niet objectief te zijn.
Hij wijst in dit verband op de aanvullende stukken van het college van 22 oktober 2019 die door de
rechtbank in de procedure zijn toegelaten. [appellant] stelt voorts dat de rechtbank herhaaldelijk
contact heeft onderhouden met het college, zonder daarvan mededeling aan hem te doen. Daarnaast
bestaat de motivering van de uitspraak voor een groot deel uit teksten uit het verweerschrift en zijn
weinig stellingen uit het beroepschrift weergegeven. De rechtbank heeft voorts niet op grond van de
feiten geoordeeld en evenmin onderzoek verricht naar de door het college opgeworpen feiten, aldus
[appellant].

6.1.    Zoals de Afdeling hiervoor heeft overwogen, heeft de rechtbank terecht geen aanleiding gezien
om de nadere stukken van het college vanwege strijd met de goede procesorde buiten beschouwing
te laten. Anders dan [appellant] stelt, volgt uit de wet niet dat de rechtbank voor het indienen van
nadere stukken toestemming moet geven. Evenmin is gebleken dat contact heeft plaatsgevonden
tussen het college en de rechtbank, zonder dat daarvan mededeling is gedaan aan [appellant],
waardoor procedurele waarborgen zouden zijn geschonden. Voor zover [appellant] stelt dat de
rechtbank ten onrechte louter is afgegaan op de toelichting van het college zonder de gestelde feiten
zelf te onderzoeken, constateert de Afdeling dat de rechtbank haar overwegingen heeft ontleend aan
de stukken uit het dossier, waaronder het besluit op bezwaar. Niet gebleken is dat de rechtbank
daarmee de schijn heeft gewekt partijdig of niet objectief te zijn.

    In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd, ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de
rechtbank partijdig of niet objectief heeft geoordeeld.

    Het betoog faalt.

7.    [appellant] betoogt dat de rechtbank geen oordeel heeft gegeven over alle besluiten waartegen
beroep is ingesteld. De rechtbank heeft enkel geoordeeld over de omgevingsvergunning, maar het
beroep is volgens [appellant] gericht tegen meerdere publiekrechtelijke rechtshandelingen van de
gemeente welke in verbinding staan met het project, waaronder de invordering van leges en het
verstrekken van informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

7.1.    Artikel 6:5 van de Awb luidt:

"1. Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

[…]

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;



[…].

2. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking
heeft, overgelegd.

[…]."

7.2.    De Afdeling overweegt dat het beroepschrift van [appellant] van 3 juni 2019 als onderwerp
vermeldt "beroep Witte Hondpad Nuenen 2019.08061". Dat nummer komt overeen met het kenmerk
dat is genoemd op het voorblad van het bij de rechtbank bestreden besluit van 30 april 2019. In de
inleiding van het beroepschrift is vermeld dat beroep wordt ingesteld tegen het besluit van 30 april
2019 en dat een kopie van dat besluit als productie wordt overgelegd. Gelet hierop heeft de
rechtbank het beroep terecht niet mede geacht te zijn ingesteld tegen andere besluiten dan het
besluit van 30 april 2019.

    Het betoog faalt.

8.    Het betoog van [appellant] dat de rechtbank heeft miskend dat de omgevingsvergunning is
verleend in strijd met de Legesverordening 2018, omdat de leges ten laste van Stichting Wooninc te
laag zijn vastgesteld, faalt. Het besluit waarin de leges ten laste van Stichting Wooninc zijn
vastgesteld, is een besluit van een ander bestuursorgaan dan het college, te weten de
heffingsambtenaar van de gemeente. De rechtbank heeft dan ook terecht overwogen dat dit besluit
niet ter beoordeling voorligt en geen verdere bespreking behoeft.

Beroepsgronden over de procedure in bezwaar

9.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat niet aannemelijk is
geworden dat het college op de zaak betrekking hebbende stukken heeft achterhouden. Hij voert aan
dat het college geen gehoor heeft gegeven aan herhaaldelijke verzoeken in de bezwaarfase om alle
op de zaak betrekking hebbende stukken te verstrekken en dat het college opzettelijk informatie
heeft achtergehouden. Het college heeft voorts geweigerd afschriften van stukken integraal te
verstrekken, zoals getekende overeenkomsten, verslagen van overleggen met Stichting Wooninc en
specificaties van gemaakte kosten, en heeft in plaats daarvan diverse stukken bewerkt en informatie
weggelakt. In verschillende e-mails zijn namen, data en bijlagen onleesbaar gemaakt. [appellant] stelt
dat hij hierdoor over onvoldoende informatie beschikt en nimmer de mogelijkheid heeft gehad om de
gronden van bezwaar te formuleren. De rechtbank heeft voorts ten onrechte nagelaten om de
achtergehouden stukken alsnog op te vragen, aldus [appellant].

9.1.     Artikel 7:4 van de Awb luidt:

"[…]

2. Het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende
stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een week voor belanghebbenden ter
inzage.

[…]

4. Belanghebbenden kunnen van deze stukken tegen vergoeding van ten hoogste de kosten
afschriften verkrijgen.

[…]."

9.2.    Tot de op de zaak betrekking hebbende stukken behoren ten minste de stukken die door het
bestuursorgaan zijn gebruikt bij de voorbereiding en het nemen van het besluit, zoals adviezen,
onderzoeksrapporten, verslagen van hoorzittingen, oplegnotities en dergelijke. In het besluit van 11
oktober 2018 is een lijst opgenomen met documenten die aan het besluit ten grondslag zijn gelegd en
onderdeel uitmaken van het besluit. Onder die documenten vallen onder andere een ruimtelijke
onderbouwing, situatietekeningen, berekeningen, technische documenten en verschillende
adviesrapporten over de constructie, verkeer, milieu en archeologie. [appellant] heeft niet aannemelijk
gemaakt dat andere op de zaak betrekking hebbende stukken daarbij ontbraken. De door hem
genoemde stukken zijn geen op de zaak betrekking hebbende stukken als hiervoor bedoeld. De door
[appellant] bedoelde conceptovereenkomsten zijn van na het besluit van 30 april 2019 en hebben
derhalve niet aan het besluit ten grondslag gelegen. De daarna getekende overeenkomsten zijn door
het college verstrekt in de procedure bij de rechtbank. Voor zover [appellant] stelt dat in de stukken



informatie is weggelakt, overweegt de Afdeling dat uitsluitend persoonsgegevens en persoonlijke
opvattingen van ambtenaren in beleidsdocumenten onleesbaar zijn gemaakt. Niet gebleken is dat
[appellant] daardoor in zijn belangen is geraakt. Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank terecht
overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat het college op de zaak betrekking hebbende
stukken heeft achtergehouden. Derhalve heeft de rechtbank terecht geen aanleiding gezien om
alsnog stukken bij het college op te vragen.

    Het betoog faalt.

10.    [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat de omgevingsvergunning is verleend in
strijd met artikel 2.25, tweede en derde lid, van de Wabo. Volgens hem is de aanvraag ingediend door
de aannemer, Heijmans Woningbouw B.V., zonder daarbij te vermelden dat de omgevingsvergunning
zal gaan gelden voor Stichting Wooninc. Niet gebleken is dat Heijmans door Stichting Wooninc is
gemachtigd om de aanvraag in te dienen. De omgevingsvergunning moeten daarom worden geacht
aan Heijmans te zijn verleend, aldus [appellant]. Ook is volgens hem niet gebleken dat het college
toestemming heeft gegeven om de omgevingsvergunning over te dragen aan Stichting Wooninc.

10.1.    Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 6 mei 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:1188) is de gebruikelijke weg om een aanvraag om een omgevingsvergunning in te
dienen langs elektronische weg, als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van het Bor, via het
Omgevingsloket online of met gebruikmaking van het formulier, als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid,
van het Bor. Een aanvraag kan ook worden gedaan op andere wijze.

    Ingevolge artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder d, van de Regeling omgevingsrecht (hierna: de
Mor) vermeldt de aanvrager, indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde, diens naam,
adres en woonplaats, alsmede het elektronisch adres van de gemachtigde, indien de aanvraag met
een elektronisch formulier wordt ingediend.

    Blijkens het aanvraagformulier is de aanvraag elektronisch ingediend via het Omgevingsloket. Het
college heeft in zijn schriftelijke uiteenzetting toegelicht dat de betrokken medewerker van Heijmans
via het elektronische formulier namens Stichting Wooninc de aanvraag heeft ingediend en daarbij de
statutaire naam en handelsnaam, het vestigingsadres, KvK-nummer en vestigingsnummer van
Heijmans als gemachtigde heeft vermeld. Niet gebleken is dat dit onjuist is. Naar het oordeel van de
Afdeling is de wijze waarop deze aanvraag is ingediend in overeenstemming met artikel 1.3 van de
Mor en kon Heijmans de aanvraag namens Stichting Wooninc indienen. Daaruit volgt dat Stichting
Wooninc de aanvrager is, als bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de Wabo. De in die bepaling
bedoelde situatie dat de omgevingsvergunning geldt voor een ander dan de aanvrager of de
vergunninghouder, is, anders dan [appellant] stelt, dus niet aan de orde. Nu de omgevingsvergunning
is verleend aan de aanvrager en deze niet wordt overgedragen, kan ook voorbij worden gegaan aan
de vraag of sprake is van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie, als
bedoeld in artikel 2.25, derde lid, van de Wabo.

    Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank terecht overwogen dat de aanvraag is opgesteld en
ingediend in opdracht van Stichting Wooninc en dat voor het college duidelijk was dat Stichting
Wooninc de aanvrager was, aan wie de omgevingsvergunning ook is verleend.

    Het betoog faalt.

Stedelijk ontwikkelingsproject

11.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het bouwplan niet kan
worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit
milieueffectrapportage (hierna: het Besluit mer). Hij stelt dat het bouwplan voorziet in een
functiewijziging van groen naar wonen, gepaard gaand met een uitbreiding van de bebouwde
oppervlakte met ongeveer 1.000 m2. Er is sprake van een wijziging in zowel de vormgeving, opzet als
gebruik van het perceel. [appellant] wijst in dit verband op de uitspraak van de Afdeling van 4
september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3055. De omgevingsvergunning is daarom ten onrechte verleend
met toepassing van artikel 4, aanhef en onder 11, van Bijlage II van het Bor. Daarmee is het besluit
ten onrechte voorbereid met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure en had de
uitgebreide voorbereidingsprocedure moeten worden gevolgd. Dat betekent ook dat de rechtbank
heeft miskend dat de raad van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten (hierna: de raad) ten



onrechte niet om een verklaring van geen bedenkingen is gevraagd, aldus [appellant].

11.1.    Artikel 4, aanhef en onder 11, van Bijlage II van het Bor luidt:

"Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet
van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking ander
gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn
van ten hoogste tien jaar."

    Artikel 5, zesde lid, luidt:

"Artikel 4, onderdelen 9 en 11, is niet van toepassing op een activiteit als bedoeld in onderdeel C of D
van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage."

    Artikel 6.5, eerste lid, luidt: "Voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet, wordt de omgevingsvergunning, waarbij met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de wet wordt afgeweken van het bestemmingsplan
of de beheersverordening, niet verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waar het
project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, heeft verklaard dat hij daartegen geen
bedenkingen heeft, tenzij artikel 3.2, aanhef en onder b, van dit besluit of artikel 3.36 van de Wet
ruimtelijke ordening van toepassing is."

    Onderdeel D, kolom 1, categorie 11.2, van de bijlage behorende bij het Besluit mer luidt:
"Activiteiten: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip
van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen."

11.2.    In de uitspraak van 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694, heeft de Afdeling overwogen dat
het antwoord op de vraag of sprake is van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject in de
zin van het Besluit mer, afhangt van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer
aspecten als de aard en de omvang van de voorziene wijziging van de stedelijke ontwikkeling een rol
spelen. Uit deze uitspraak volgt eveneens dat het antwoord op de vraag of een activiteit kan worden
aangemerkt als een activiteit als bedoeld in onderdeel D, kolom 1, categorie 11.2, van de bijlage bij
het Besluit mer, niet afhankelijk is van het antwoord op de vraag of per saldo aanzienlijke negatieve
gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan.

11.3.    De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat geen sprake is van een stedelijk
ontwikkelingsproject als bedoeld in onderdeel D, kolom 1, categorie 11.2, van de bijlage behorende bij
het Besluit mer. Daartoe heeft de rechtbank terecht overwogen dat de ruimtelijke uitstraling van de
voorziene woningen op de omgeving als relatief beperkt kan worden beschouwd, gelet op de omvang
daarvan, de overige bebouwing in de omgeving, waaronder bedrijven, detailhandel, horeca en
woningen, en de ontsluiting van het perceel die voor voet- en fietsverkeer plaatsvindt op de
Wettenseind en voor autoverkeer op de Spegelt. Weliswaar gaat het bouwplan gepaard met een
functiewijziging van groen naar wonen, maar gelet op de omvang en de specifieke invulling van het
bouwplan kan dit niet worden aangemerkt als stedelijk ontwikkelingsproject. Zoals het college ter
zitting heeft toegelicht en uit de stukken blijkt, zal het groen aan de zijde van de Ottenseweg en de
Spegelt in stand blijven en zal alleen het groen aan het Witte Hondpad verdwijnen ten behoeve van
de voorziene woningen, fietspad en parkeerplaatsen. Voor zover [appellant] verwijst naar de
uitspraak van de Afdeling van 4 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3055, overweegt de Afdeling dat
die zaak betrekking had op een bouwproject dat aanzienlijk groter is qua omvang - het bouwen en
gebruiken van 160 tijdelijke woningen - dan dit bouwplan en daarom niet vergelijkbaar is.

    Nu de omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder
2˚, van de Wabo, gelezen in samenhang met artikel 4, aanhef en onderdeel 11, van bijlage II van het
Bor kon worden verleend, heeft de rechtbank terecht geen aanleiding gezien voor het oordeel dat een
verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist.

    Het betoog faalt.

Woon- en leefklimaat

12.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college zich in
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bouwplan geen belemmering vormt voor de



toegestane bedrijfsactiviteiten in de omgeving en dat voor een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat
ter plaatse van de voorziene woningen niet hoeft te worden gevreesd.

    [appellant] stelt dat voor zijn bedrijfsperceel aan de [locatie] bedrijvigheid is toegestaan tot en met
milieucategorie 3.2 als bedoeld in de brochure "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten uit 2009 (hierna: de VNG-brochure), waarvoor een richtafstand van 100 m
geldt. Anders dan het college stelt, is de omgeving rondom het perceel volgens [appellant] niet aan te
merken als een gemengd gebied, zodat deze richtafstand niet kan worden verkleind. Omdat de
richtafstand van 100 m tussen zijn bedrijfsperceel en de voorziene woningen niet in acht wordt
genomen, is ter plaatse van deze woningen ook geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat te
verwachten. De toekomstige bewoners zullen hierover gaan klagen, hetgeen gevolgen kan hebben
voor de gebruiksmogelijkheden en economische waarde van zijn bedrijfsperceel, aldus [appellant].

    [appellant] stelt voorts dat de ruimtelijke onderbouwing ten onrechte uitgaat van de feitelijke
situatie. Bij het bepalen van mogelijke beperkingen in bedrijfsmogelijkheden van omliggende bedrijven
zou volgens hem moeten worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden.

    Voorts stelt [appellant] dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college de definitieve versie
van de Nota Publiekrechtelijke Kaders heeft achtergehouden. Uit die nota zou volgen dat de
richtafstand uit de VNG-brochure van 100 m in acht moet worden genomen.

    Verder voert [appellant] aan dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar het akoestisch klimaat van
de toekomstige bewoners. Er is alleen onderzoek gedaan naar de geluidbelasting als gevolg van
wegverkeer, maar niet naar de invloed van industrielawaai en bodemtrillingen. [appellant] verwijst
naar de gemeentelijke memo "Beoordeling van de milieuaspecten ruimtelijke procedure Witte
Hondpad" van 8 juni 2018, waarin is opgenomen dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening
de gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek dient te worden beoordeeld. Voor het bouwplan is dit
per weg gedaan inclusief aftrek, aldus [appellant].

    Ook heeft de rechtbank volgens [appellant] miskend dat in de "Rapportage verkennend
bodemonderzoek Opwettenseweg t.h.v. Witte Hondpad te Nuenen" van 15 februari 2018 van
Econsultancy (hierna: de bodemrapportage) geen rekening is gehouden met de bodemverontreiniging
aan de Cockeveld 3. Deze verontreiniging is veroorzaakt door het voorheen op dat adres gevestigde
metaalbedrijf en is bekend bij de gemeente, aldus [appellant].

    Ten slotte voert [appellant] aan dat de rechtbank heeft miskend dat het akoestisch onderzoek ten
onrechte niet ter plaatse heeft plaatsgevonden, maar aan de hand van een theoretisch model.

12.1.    De beslissing om al dan niet met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a,
onder 2º, van de Wabo omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan
behoort tot de bevoegdheid van het college. Het college heeft daarbij beleidsruimte en de rechter
beoordeelt of het college in redelijkheid heeft kunnen besluiten de omgevingsvergunning te verlenen.

12.2.    De VNG-brochure maakt voor de te hanteren richtafstanden ten opzichte van bedrijvigheid een
onderscheid tussen een rustige woonwijk en een gemengd gebied. Een rustige woonwijk is volgens
de VNG brochure een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van
wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven en kantoren) voor.
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen
komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Hier kan de verhoogde
milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen, aldus de VNG-
brochure.

12.3.    In de ruimtelijke onderbouwing staat dat de directe omgeving van het projectgebied wordt
gekwalificeerd als gemengd gebied als bedoeld in de VNG-brochure. Daarbij wordt gewezen op het
bedrijventerrein in de nabijheid van het projectgebied en diverse functies aan het lint
Opwettenseweg. Aan het lint bevinden zich detailhandel, dienstverlening, horeca en bedrijvigheid,
aldus de ruimtelijke onderbouwing. Het projectgebied wordt omringd door gronden met de
bestemmingen "Bedrijf", "Wonen" en "Gemengd". Voorts ligt op korte afstand van het projectgebied
een perceel met de bestemming "Horeca".

    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank terecht overwogen dat het college, gelet op de
functies die in de nabije omgeving voorkomen en het karakter van het gebied, kon uitgaan van een



gemengd gebied als bedoeld in de VNG-brochure. Op het bedrijfsperceel aan de [locatie] is op grond
van het bestemmingsplan bedrijvigheid toegestaan tot en met milieucategorie 3.2. Voor bedrijvigheid
in deze milieucategorie betekent dit dat volgens de VNG-brochure een richtafstand van 50 m tot een
gemengd gebied in acht dient te worden genomen. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het
college voor de beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid van de tijdelijke woningen van deze
afstand mocht uitgaan.

    Vast staat dat de kortste afstand tussen de grens van de bestemming "Bedrijf" op het perceel aan
de [locatie] en de gevel van de dichtstbijzijnde woning van het bouwplan meer dan 50 m bedraagt.
Daarmee is voldaan aan de gehanteerde richtafstand uit de VNG-brochure. Anders dan [appellant]
stelt, is in de ruimtelijke onderbouwing voor het perceel aan de [locatie] uitgegaan van de maximale
planologische mogelijkheden en niet van de feitelijke situatie. Voor zover hij stelt dat het college geen
rekening heeft gehouden met de mogelijkheid om op zijn bedrijfsperceel bedrijfsactiviteiten toe te
staan van een hogere milieucategorie, overweegt de Afdeling dat het bestemmingsplan niet in deze
mogelijkheid voorziet. De rechtbank is derhalve terecht aan deze stelling voorbij gegaan.

    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank terecht overwogen dat de nota
Publiekrechtelijke Kaders niet aan het besluit op bezwaar ten grondslag is gelegd en geen
toetsingskader is bij de aanvraag. Het college heeft toegelicht dat deze nota heeft gediend als
hulpmiddel om het project op te starten. Voor het beoordelen van de vraag of een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat kan worden verwacht, heeft het college aansluiting kunnen zoeken bij de
richtafstanden uit de VNG-brochure.

    Over de stelling van [appellant] dat in het akoestisch onderzoek ten onrechte geen rekening is
gehouden met de geluidbelasting als gevolg van industrielawaai en bodemtrillingen, overweegt de
Afdeling dat in de ruimtelijke onderbouwing, in paragraaf 3.2.1, is vermeld dat het onderzoek naar de
gevolgen van omliggende bedrijven op de voorziene woningen betrekking heeft op de milieuaspecten
met een ruimtelijke dimensie, te weten geluid, geur, gevaar en stof. Ook is vermeld dat het bedrijf aan
de [locatie] daarbij is betrokken. Voor zover [appellant] verwijst naar de gemeentelijke memo van 8
juni 2018, overweegt de Afdeling dat deze memo niet aan het akoestisch onderzoek ten grondslag
heeft gelegen. Het college is voor de beoordeling van de akoestische gevolgen van het bouwplan
afgegaan op de onderzoeken die zijn neergelegd in de ruimtelijke onderbouwing, waarin de gevolgen
van omliggende bedrijven zijn meegenomen. Anders dan [appellant] stelt, ziet de Afdeling geen
aanleiding voor het oordeel dat het akoestisch onderzoek ter plaatse had moeten worden uitgevoerd.
Volstaan kon worden met het raadplegen van de omgeving door middel van digitaal beschikbare
bronnen.

    Verder overweegt de Afdeling dat in de bodemrapportage verslag is gedaan van een verkennend
bodemonderzoek. De rapportage maakt onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing. De conclusie
van de rapportage is dat er geen reden bestaat voor nader onderzoek en dat er met betrekking tot
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen belemmeringen bestaan voor het plaatsen van de
wooneenheden op de onderzoekslocatie. De enkele omstandigheid dat sprake zou zijn van
bodemverontreinigingen op het perceel aan de Cockeveld 3, als door [appellant] gesteld, wat daar
ook van zij, levert geen concreet aanknopingspunt op om te twijfelen aan de juistheid van die
conclusie.

12.4.    Voor zover [appellant] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat ook andere
bedrijven in de omgeving worden beperkt in hun gebruiksmogelijkheid door verwezenlijking van het
bouwplan, overweegt de Afdeling dat [appellant] enkel kan opkomen voor zijn eigen belang.

12.5.    Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank terecht overwogen dat het college zich in
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bouwplan geen belemmering vormt voor de
toegestane bedrijfsactiviteiten van [appellant] en dat voor een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat
ter plaatse van de voorziene woningen niet hoeft te worden gevreesd.

    Het betoog faalt.

Staatssteun

13.    [appellant] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college heeft gehandeld in
strijd met het verbod op verboden staatssteun doordat het bouwplan in opdracht en op kosten van



de gemeente wordt gerealiseerd. Voorts heeft de rechtbank volgens hem ten onrechte overwogen dat
het ontstaan van een verplichting voor de gemeente om de woonunits in de toekomst over te nemen,
een beperkt financieel risico is vanwege de huurinkomsten die daar tegenover staan. Ook stelt
[appellant] dat uit de met Stichting Wooninc gesloten overeenkomsten blijkt dat een canon is
afgesproken dat ver beneden de marktwaarde ligt. De negatieve financiële resultaten van dit
bouwplan komen uiteindelijk ten laste van de gemeenschap. Uit de omstandigheid dat het college
heeft geweigerd alle financiële documenten met betrekking tot dit project te verstrekken, volgt al dat
kennelijk sprake is van verboden staatssteun. Om deze reden had de omgevingsvergunning niet
mogen worden verleend, aldus [appellant].

13.1.    Artikel 8:69a van de Awb luidt: "De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat
het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel,
indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die
zich daarop beroept."

13.2.    De Afdeling overweegt dat [appellant] zich beroept op strijdigheid met artikel 108, derde lid,
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: het VWEU). Ingevolge die
bepaling moet de Europese Commissie op de hoogte worden gesteld van een voornemen tot
invoering van een staatssteunmaatregel en mag deze maatregel niet worden uitgevoerd voordat de
Europese Commissie deze heeft goedgekeurd. Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak
van 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2892, volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van
de Europese Unie dat artikel 108, derde lid, van het VWEU strekt tot bescherming van de belangen
van concurrenten en van justitiabelen die worden onderworpen aan een heffing die integrerend deel
uitmaakt van een steunmaatregel en staat artikel 8:69a van de Awb er daarom aan in de weg dat
anderen artikel 108, derde lid, van het VWEU ten grondslag leggen aan een betoog dat het project
niet uitvoerbaar is.

13.3.    Vast staat dat [appellant] niet is aan te merken als een concurrent van Stichting Wooninc of als
justitiabele die wordt onderworpen aan een heffing die integrerend deel uitmaakt van de door hem
gestelde steunmaatregel. Gelet hierop staat artikel 8:69a van de Awb eraan in de weg dat hij een
beroep doet op artikel 108, derde lid, van het VWEU.

    Het betoog faalt.

Behoefte

14.    [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat er geen behoefte is aan de in het
bouwplan voorziene woningen. De door het college gestelde dringende behoefte aan 16 tijdelijke
woningen voor asielzoekers is volgens hem niet reëel. Uit het door de rijksoverheid verstrekte
"Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum 01-10-2019" volgt dat in de gemeente twee
asielzoekers meer zijn gevestigd dan volgens de taakstelling vereist is. Het college heeft zich bij de
motivering van de behoefte aan tijdelijke woningen ten onrechte gebaseerd op deze door de
rijksoverheid opgelegde taakstelling, aldus [appellant].

14.1.    Het college heeft in het besluit op bezwaar uiteengezet dat er een regionale, dringende
behoefte is aan sociale huurwoningen voor kleine huishoudens. De sociale huurmarkt in de gemeente
is beperkt van omvang en er komen relatief weinig woningen vrij. Een deel van de bestaande
woningen wordt toegewezen aan urgenten, waaronder jongeren, ouderen en specifieke
zorgdoelgroepen, en aan asielzoekers met een verblijfsvergunning. Daardoor ontstaat meer krapte op
de markt. Dit tekort blijkt volgens het college uit woningmarktonderzoek en dat onderzoek vormt de
basis voor prestatieafspraken met woningcorporaties. Uitgangspunt bij die prestatieafspraken is om
325 aanvullende sociale huurwoningen te realiseren tot 2028. Verder is er volgens het college veel
woningaanbod voor gezinnen, maar de vraag naar sociale huurwoningen voor kleine huishoudens
stijgt. Ter zitting heeft het college toegelicht dat met het bouwplan oorspronkelijk was beoogd om te
voldoen aan de dringende behoefte aan huisvestiging van alleenstaande asielzoekers met een
verblijfsvergunning, maar dat nadien is bepaald dat het bouwplan is bedoeld voor een bredere
doelgroep éénpersoonshuishoudens, bestaande uit jongeren, urgenten, waaronder maximaal 50%
asielzoekers met verblijfsvergunning, en andere mensen die met spoed een woning zoeken. Als
gevolg van de zogenoemde huishoudensverdunning - minder bewoners per woning - is de behoefte
aan dit soort woningen de laatste jaren toegenomen. In de Woondeal BZK-Stedelijk Gebied



Eindhoven-provincie Noord-Brabant van 7 maart 2019 is het voornemen vastgelegd om tot 2024
27.000 nieuwe woningen te bouwen in de regio. Onderdeel van deze Woondeal is dat 1.000 van dit
soort tijdelijke woningen gebouwd moeten worden om, vooruitlopend op de structurele voorzieningen,
in ieder geval te voldoen aan de tijdelijke woonbehoefte. De gemeente dient ook daaraan een
bijdrage te leveren. Naast de voorziene woningen worden op korte termijn nog extra woningen
gepland op andere locaties binnen de gemeente, aldus het college.

    Gezien regionale afspraken die zijn gemaakt om nieuwe woningen te bouwen, in het bijzonder
1.000 tijdelijke woningen, heeft de rechtbank terecht overwogen dat het college voldoende heeft
gemotiveerd dat er behoefte bestaat aan de bouw van 16 tijdelijke woningen. De enkele
omstandigheid dat de gemeente voldoet aan de landelijke taakstelling voor de huisvesting van
asielzoekers met verblijfsvergunning en de behoefte aan opvanglocaties voor deze groep is
verminderd, wat daar ook van zij, maakt, anders dan [appellant] stelt, niet dat de behoefte aan de
woningen waarin het bouwplan voorziet, niet bestaat. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het
college groot gewicht heeft mogen toekennen aan de behoefte aan het zo snel mogelijk realiseren
van huisvestingslocaties voor andere doelgroepen, zoals woningzoekenden die in een noodsituatie
zitten en jongeren.

    Het betoog faalt.

Alternatieven

15.    [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college onvoldoende onderzoek
heeft gedaan naar alternatieve locaties voor het bouwplan. Ten eerste waren er alternatieve locaties
beschikbaar, zoals op de Parkstraat 2 en de Wettenseind 16. Uit de motivering van het college blijkt
niet op basis van objectieve argumenten waarom deze alternatieven ter zijde zijn geschoven en voor
het perceel is gekozen. Dit duidt erop dat de andere locaties geen reële kans hebben gekregen, aldus
[appellant]. Ten tweede is onduidelijk waarom voor tijdelijke bewoning is gekozen. Permanente
bewoning, zo nodig op een andere locatie, zou volgens [appellant] een beter en goedkoper alternatief
zijn. Hij stelt in dat verband dat hij heeft aangeboden om twee van zijn woningen aan de gemeente te
verkopen, zodat acht asielzoekers met verblijfsvergunning zich daar kunnen vestigen. Verder stelt hij
dat hij heeft aangeboden om zijn bedrijfsgebouw aan de [locatie] om te bouwen naar ongeveer
veertig wooneenheden met een oppervlakte van 36 m2, verdeeld over 2 woonlagen, waar
asielzoekers met verblijfsvergunning zich ook kunnen vestigen. De rechtbank heeft deze alternatieven
ten onrechte niet meegewogen in haar oordeel, aldus [appellant].

15.1.    Het college dient te beslissen omtrent een bouwplan zoals dat is ingediend. Indien een project
op zichzelf voor het college aanvaardbaar is, kan het bestaan van alternatieven slechts dan tot het
onthouden van medewerking nopen, indien op voorhand duidelijk is dat door verwezenlijking van de
alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren
(vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:787, onder 7.2).

15.2.    Het college heeft toegelicht dat bij besluit van 1 augustus 2018 het perceel als
voorkeurslocatie is aangewezen na een analyse van een aantal mogelijke locaties voor tijdelijke
woningen. Daarbij is onder andere gekeken naar de beschikbaarheid van de locatie, de ligging van de
locatie ten opzichte van winkelvoorzieningen, scholen en openbaar vervoer en of de locatie eerder
gebruikt is voor opvang. In het besluit staat dat de locaties Parkstraat en Wettenseind zijn betrokken
bij de beoordeling van beschikbare locaties. Niet gebleken is dat [appellant] een verzoek heeft
ingediend voor het initiatief om twee van zijn woningen beschikbaar te stellen voor de huisvesting van
asielzoekers met een verblijfsvergunning. Verder heeft het college zich in het besluit op bezwaar op
het standpunt gesteld dat het wonen in een verzamelgebouw op een perceel dat direct grenst aan
percelen waarop bedrijven in milieucategorie 3.2 zijn toegestaan, planologisch niet aanvaardbaar is.
Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank terecht overwogen dat uit de stukken is gebleken dat
wel degelijk andere locaties zijn bekeken, maar die bleken om diverse redenen minder geschikt. De
rechtbank is derhalve terecht tot de conclusie gekomen dat niet op voorhand duidelijk is dat door
verwezenlijking van de alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk
minder bezwaren.

    Het betoog faalt.

Aanbesteding



16.    [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college heeft gehandeld in strijd met
de Aanbestedingswet 2012, waardoor het bouwplan niet kan worden uitgevoerd. Volgens hem wordt
de drempelwaarde voor een meervoudige onderhandse procedure overschreden door de waarde van
de tussen de gemeente en Stichting Wooninc gesloten overeenkomsten. Dat betekent volgens
[appellant] dat het college ten onrechte heeft verzuimd een meervoudige aanbestedingsprocedure als
bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 te volgen.

16.1.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank terecht overwogen dat de
Aanbestedingswet 2012 geen reden kan zijn om het besluit op bezwaar te vernietigen. Zoals de
Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2975), kan een
verplichting tot aanbesteding van de uitvoering van het plan in het algemeen op zichzelf niet in de
weg staan aan de financiële uitvoerbaarheid van het plan en is naar nationaal recht de burgerlijke
rechter en niet de bestuursrechter de aangewezen rechter om over de rechtmatigheid van het
achterwege laten van een openbare aanbesteding een oordeel te vellen. Nog daargelaten of het
college ten onrechte een openbare aanbesteding achterwege heeft gelaten, zoals [appellant] stelt, is
het oordeel van de rechtbank dat deze beroepsgrond niet tot vernietiging van het besluit kan leiden,
juist.

    Het betoog faalt.

Belangenafweging

17.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college blijk heeft
gegeven van een deugdelijke belangenafweging. Er is geen plaats voor de belangen van de
gemeente, maar enkel de belangen van hem en van Stichting Wooninc, aldus [appellant]. Het college
is volgens [appellant] geen belanghebbende en daarom dient geen waarde te worden gehecht aan
de door het college gestelde algemene belangen. Het college heeft verzuimd de belangen van
[appellant] volledig in kaart te brengen en inzichtelijk te maken hoe deze belangen zijn afgewogen,
aldus [appellant].

17.1.    In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat
de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college voldoende blijk heeft gegeven van een
deugdelijke belangenafweging. Daarbij betrekt de Afdeling dat in de ruimtelijke onderbouwing de
belangen van omliggende bedrijven in kaart zijn gebracht, waaronder het bedrijfsperceel van
[appellant]. Voor zover [appellant] stelt dat het college geen rekening mocht houden met de belangen
van de gemeente, overweegt de Afdeling dat het college voor de vraag of het bouwplan in strijd is
met een goede ruimtelijke ordening rekening dient te houden met alle betrokken belangen,
waaronder - bij uitstek - het algemene belang. De rechtbank heeft in het door [appellant] gestelde
terecht geen aanleiding gezien het besluit op bezwaar te vernietigen.

    Het betoog faalt.

Handhaving

18.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de enkele vrees voor
overtredingen en dat daarop niet zal worden gehandhaafd, geen reden is om de gevraagde
omgevingsvergunning te weigeren. Volgens hem is het in Nederland een bekend probleem dat
eenpersoonswoningen, bedoeld voor asielzoekers met of zonder verblijfsvergunning, regelmatig
worden bewoond door meerdere personen. Het college heeft ondanks de bekendheid met dit
probleem geen voorwaarden gesteld aan de omgevingsvergunning, hetgeen ertoe zal leiden dat bij
verwezenlijking van overlast, hierop niet gehandhaafd kan worden.

18.1.    De Afdeling overweegt dat met het bouwplan is beoogd om eenpersoonshuishoudens in de
voorziene woningen te huisvesten. Stichting Wooninc heeft ter zitting toegelicht dat contractueel is
vastgelegd dat de voorziene woningen zijn bedoeld voor eenpersoonshuishoudens of huishoudens
bestaande uit een ouder met kind, die willen doorstromen naar een eengezinswoning. De
huurovereenkomsten hebben een looptijd van maximaal twee jaar. In het door [appellant]
aangevoerde ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat het college op voorhand in
redelijkheid had moeten inzien dat de in het bouwplan voorziene woningen door meerdere personen
zullen worden bewoond en dat dit tot overlast zal leiden. Gelet daarop heeft de rechtbank terecht
overwogen dat de enkele vrees voor overtredingen en dat daarop niet kan worden gehandhaafd,



geen reden is om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

    Het betoog faalt.

Misbruik

19.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte niet is ingegaan op de stelling dat het college
de omgevingsvergunning met misbruik van bevoegdheid aan Stichting Wooninc heeft verleend.

19.1.    Zoals de Afdeling hiervoor heeft overwogen, dient het college te beslissen op de aanvraag
zoals die is ingediend. Stichting Wooninc heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om in
samenwerking met de gemeente tijdelijke woningen te bouwen. In het door [appellant] aangevoerde
ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat het college misbruik van bevoegdheden heeft
gemaakt door de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De rechtbank heeft in het door
[appellant] aangevoerde dan ook terecht geen aanleiding om het besluit op bezwaar te vernietigen.

    Het betoog faalt.

Conclusie ten aanzien van het hoger beroep van [appellant]

20.    Het hoger beroep van [appellant] is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden
bevestigd.

21.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. P.H.A. Knol, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr.
M.A. Graaff-Haasnoot, griffier.

Het lid van de enkelvoudige kamer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 18 november 2020

531-911.



Instantie Raad van State

Datum uitspraak 25-11-2020

Datum publicatie 25-11-2020

Zaaknummer 201906234/1/R3

Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 15 september 2017 heeft het college van burgemeester en
wethouders van Leeuwarden geweigerd [appellant sub 2] een
omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de recreatiewoning op het
perceel [locatie] te Grou in afwijking van het bestemmingsplan. [appellant sub 2]
heeft een recreatiewoning op het perceel [locatie] te Grou. De recreatiewoning
heeft een oppervlakte van 99 m². [appellant sub 2] heeft een aanvraag ingediend
om de recreatiewoning met 33 m² uit te breiden. Hiervan valt 21 m² binnen de
bouwmogelijkheden van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Grou". Voor de
overige 12 m² doet [appellant sub 2] een beroep op de binnenplanse
afwijkingsregels. Het college heeft geweigerd om een omgevingsvergunning te
verlenen voor het uitbreiden van de recreatiewoning in afwijking van het
bestemmingsplan. Volgens het college is de verzochte uitbreiding in strijd met een
goede ruimtelijke ordening.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

201906234/1/R3.

Datum uitspraak: 25 november 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op de hoger beroepen van:

1.    het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

2.    [appellant sub 2], wonend te [woonplaats],

appellanten,

tegen de tussenuitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 7 februari 2019 en de uitspraak van
11 juli 2019 in zaak nr. 18/1449 in het geding tussen:

[appellant sub 2]

en

het college.

Procesverloop

Bij besluit van 15 september 2017 heeft het college geweigerd [appellant sub 2] een

ECLI:NL:RVS:2020:2811



omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de recreatiewoning op het perceel [locatie]
te Grou in afwijking van het bestemmingsplan.

Bij besluit van 12 april 2018 heeft het college het door [appellant sub 2] daartegen gemaakte
bezwaar gegrond verklaard en het primaire besluit herroepen. In heroverweging op het bezwaar is de
weigering gehandhaafd op basis van een gewijzigde motivering.

Bij tussenuitspraak van 7 februari 2019 heeft de rechtbank het college in de gelegenheid gesteld het
door haar geconstateerde gebrek in het besluit van 12 april 2018 te herstellen. Deze uitspraak is
aangehecht.

Bij brief van 13 maart 2019 heeft het college, gevolg gevend aan de uitspraak van 7 februari 2019,
een aanvullende motivering van het besluit van 12 april 2018 gegeven.

Bij uitspraak van 11 juli 2019 (hierna: einduitspraak) heeft de rechtbank het door [appellant sub 2]
daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard en het besluit van 12 april 2018 vernietigd. Deze
uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben het college en [appellant sub 2] hoger beroep ingesteld. Het hoger
beroep van het college richt zich ook tegen de eraan voorafgaande tussenuitspraak.

[appellant sub 2] heeft een schriftelijke uiteenzetting ingediend.

[appellant sub 2] heeft nadere stukken ingediend.

Bij besluit van 28 augustus 2020 heeft het college het besluit van 12 april 2018 herroepen en in
heroverweging op het bezwaar geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van de recreatiewoning aan de [locatie] te Grou. [appellant sub 2] heeft te kennen gegeven zich niet
te kunnen verenigen met dit besluit.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 oktober 2020, waar het college,
vertegenwoordigd door R. Otte, en [appellant sub 2], vertegenwoordigd door mr. W.R. van der Velde,
advocaat te Groningen, E.M. Venema, werkzaam bij Loket Breimer, en [gemachtigde], zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1.    [appellant sub 2] heeft een recreatiewoning op het perceel [locatie] te Grou. De recreatiewoning
heeft een oppervlakte van 99 m². [appellant sub 2] heeft een aanvraag ingediend om de
recreatiewoning met 33 m² uit te breiden. Hiervan valt 21 m² binnen de bouwmogelijkheden van het
ter plaatse geldende bestemmingsplan "Grou". Voor de overige 12 m² doet [appellant sub 2] een
beroep op de binnenplanse afwijkingsregels.

2.    Het college heeft geweigerd om een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de
recreatiewoning in afwijking van het bestemmingsplan. Volgens het college is de verzochte uitbreiding
in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Het vergroten van de recreatiewoning tast de
stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving onevenredig aan.

3.    De rechtbank heeft in de tussenuitspraak van 7 februari 2019 geoordeeld dat het besluit op
bezwaar is genomen in strijd met het motiveringsbeginsel en daarmee in strijd met artikel 7:12 van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De rechtbank heeft het college in de gelegenheid gesteld
om het gebrek te herstellen. Het college heeft hier gebruik van gemaakt en een aanvullende
motivering ingebracht.

    Bij uitspraak van 11 juli 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat het in de tussenuitspraak
geconstateerde gebrek niet is hersteld, het beroep van [appellant sub 2] gegrond verklaard, het
bestreden besluit vernietigd en het college opgedragen om een nieuw besluit te nemen.

Beoordeling van het hoger beroep

Hoger beroep van het college

Veronderstelde bedoeling van de bestemmingsplanwetgever

4.    Het college betoogt dat het oordeel van de rechtbank over de in artikel 37.1 van de planregels
opgenomen afwijkingsbevoegdheid is gebaseerd op onjuiste veronderstellingen over de door de
bestemmingsplanwetgever bedoelde uitgangspunten. Uit het opnemen van deze algemene



afwijkingsbevoegdheid van de in het bestemmingsplan genoemde maten met 10%, kan niet worden
geconcludeerd dat de planwetgever zich heeft uitgesproken over de aanvaardbaarheid van het
onderhavige bouwplan. Deze afwijkingsbevoegdheid wordt in veel plannen opgenomen, zonder dat
daarbij door de planwetgever voor iedere in het plan genoemde maat vooraf wordt bepaald of deze
overschrijding planologisch aanvaardbaar is.

    De planwetgever heeft voor recreatiewoningen gelegen in gebied 1 en 2 expliciet opgenomen dat
het college mag afwijken van de regels van het bestemmingsplan om grotere recreatiewoningen toe
te staan dan de 70 m² die hier bij recht is toegestaan. Voor gebied 3, waar de recreatiewoning van
[appellant sub 2] is gelegen, heeft de planwetgever geen specifieke afwijkingsmogelijkheid
opgenomen. De planwetgever heeft uitbreiding van deze recreatiewoningen dan ook niet als
planologisch aanvaardbaar bestempeld.

4.1.    Aan de gronden ter plaatse van de recreatiewoning van [appellant sub 2] is de bestemming
"Recreatie - Verblijfsrecreatie" en de bouwaanduiding "specifieke bouwaanduiding - gebied 3"
toegekend.

    Artikel 20.2.2, van de planregels luidt:

"Voor het bouwen van recreatiewoningen geldt dat:

a. een gebouw uitsluitend binnen een bouwvlak mag worden gebouwd;

b. de oppervlakte per recreatiewoning niet meer dan 70 m² mag bedragen, met dien verstande dat ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gebied 3' de oppervlakte niet meer dan 120
m² mag bedragen;

[…]".

    Artikel 37.1 luidt:

"Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die
maten, afmetingen en percentages;

[…]".

    Artikel 37.2 luidt:

"De in 37.1 bedoelde omgevingsvergunningen worden slechts verleend, indien geen onevenredige
aantasting wordt gedaan aan:

a. de stedenbouwkundig kwaliteit van de omgeving;

b. het straat- en bebouwingsbeeld;

[…]".

4.2.     De raad heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan de kaders gegeven waaraan de
aangevraagde omgevingsvergunning moet worden getoetst. In artikel 37.1, aanhef en onder a, van
de planregels is artikel 20.2.2, van de planregels, niet uitgezonderd. De rechtbank heeft daarom
terecht overwogen dat de planwetgever recreatiewoningen met een oppervlakte van 132 m² in
beginsel planologisch niet onaanvaardbaar acht in het gebied, mits geen onevenredige aantasting van
de aspecten genoemd in artikel 37.2, van de planregels plaatsvindt. De rechtbank heeft hiermee niet
geoordeeld dat de planwetgever zich daarmee heeft uitgelaten over de planologische
aanvaardbaarheid van het bouwplan dat nu aan de orde is. Ook heeft de rechtbank hiermee niet
geoordeeld dat elke uitbreiding van een recreatiewoning naar 120 m² die voldoet aan de
voorwaarden in artikellid 37.2 planologisch aanvaardbaar is. De rechtbank heeft op grond van die
overweging alleen geoordeeld dat het college bij recreatiewoningen die op grond van het
bestemmingsplan al een oppervlakte van 120 m² mogen hebben niet als uitgangspunt mag nemen dat
de afwijkingsbevoegdheid in artikel 37.1 alleen kan worden toegepast in bijzondere omstandigheden
of bij een knelpunt. Anders dan het college ter zitting heeft betoogd, betekent dit niet dat het
toepassen van die bevoegdheid een automatisme wordt. Indien de raad een vergroting van de bij
recht toegestane oppervlakte van 120 m² bij recreatiewoningen had willen voorkomen, dan had de
raad dit expliciet in het bestemmingsplan kunnen opnemen door deze mogelijkheid van deze
algemene afwijkingsbevoegdheid uit te zonderen. Dat deze afwijkingsbevoegdheid in veel



bestemmingsplannen voorkomt maakt dit niet anders.

    Het betoog faalt.

Relevant beleid

5.    Het college betoogt dat de beleidsregel ‘Recreatiewoningen Leeuwarden 2016’ (hierna: de
beleidsregel) wel betrokken dient te worden bij de belangenafweging rond de aanvraag, en dat de
rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld van niet. De beleidsregel is vastgesteld na bestemmingsplan
"Grou", waardoor met dit beleid in het plan nog geen rekening gehouden kon worden. Het college kan
op basis van de beleidsregel afwijken van de geldende bestemmingsplannen ten behoeve van het
vergroten van de oppervlakte van recreatiewoningen tot ten hoogste 120 m². Omdat het over een
gelijksoortig onderwerp gaat, het vergroten van een recreatiewoning in afwijking van het geldende
bestemmingsplan, is er volgens het college wel sprake van relevant te achten beleid dat bij de
beoordeling van de aanvraag betrokken moet worden. Ter zitting heeft het college aangevoerd dat
sinds de beleidsregel in 2016 is aangenomen, uitbreidingen van recreatiewoningen boven 120 m²
slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan.

    Uit de uitspraak van 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2985, blijkt dat geen rangorde bestaat
tussen het toepassen van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 1˚, en artikel 2.12, eerste
lid, aanhef en onder a, onder 2˚, van de Wabo. Het college betoogt dat het in dit geval gebruik kan
maken van beide afwijkingsmogelijkheden om te komen tot een besluit over de aanvraag. Bij
toepassing van de bevoegdheid onder 2˚ leidt de beoordeling tot een weigering van de
omgevingsvergunning op grond van genoemde beleidsregel.

5.1.    De Afdeling overweegt dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat de beleidsregel niet op
situaties ziet waarin met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake
afwijking kan worden afgeweken van het bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid,
aanhef en onder a, onder 1˚, van de Wabo. In de inleiding van het beleid over het toepassingsbereik
wordt alleen verwezen naar de afwijkingsmodaliteiten in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a,
onder 2˚ en 3˚, van de Wabo. De aanvraag van [appellant sub 2] heeft betrekking op de
binnenplanse afwijkingsbevoegdheid waar het bestemmingsplan "Grou" in voorziet. De raad heeft hier
in de planregels een toetsingskader voor vastgesteld, zoals vastgelegd in artikel 37.2 van de
planregels. Dat geen rangorde bestaat tussen artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 1˚, en
artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2˚, van de Wabo is in dit geval niet relevant, omdat
[appellant sub 2] een beroep doet op toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a,
onder 1˚, van de Wabo en het college dit dient te beoordelen.

    Dat de beleidsregel ziet op een gelijksoortig onderwerp maakt niet dat de beleidsregel toch bij de
beoordeling van de door [appellant sub 2] aangevraagde uitbreiding kan worden betrokken. Voor
zover het college ter zitting heeft aangegeven dat sinds 2016 het uitgangspunt wordt gehanteerd dat
uitbreidingen boven de 120 m² slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan, overweegt de
Afdeling dat dit uit geen enkel stuk blijkt en dit afbreuk zou doen aan de afwijkingsbevoegdheid die
door de raad aan het college is gegeven. De afwijkingsbevoegdheid in artikel 37.1 van de planregels
biedt de mogelijkheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor een grotere oppervlakte dan
120 m². Indien de beleidsregel bij de beoordeling wordt betrokken, wordt de door de raad aan het
college gegeven afwijkingsbevoegdheid in dit opzicht betekenisloos.

    Het betoog faalt.

Stedenbouwkundige kwaliteit

6.    Het college betoogt dat de rechtbank voorbij is gegaan aan de onevenredige inbreuk op de
stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving die het bouwplan betekent. Volgens het college is de
verzochte ontwikkeling daardoor in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De kwaliteit van het
samenhangende complex van recreatiewoningen zit in de eenheid en verscheidenheid. De eenheid
wordt gevormd door de maximale uitbreiding tot aan de naar het water gerichte gevel (zoals
bijvoorbeeld bij Djerreblom 3), waarmee de hoofdvorm van twee bouwlagen met kap in stand blijft.
Met de uitbreiding van de zijvleugels voor deze naar het water gerichte gevel, wordt de hoofdvorm
van het pand te veel aangetast. Daarmee doet het vergroten van deze recreatiewoning afbreuk aan
de onderlinge samenhang met de andere recreatiewoningen wat betreft de beeldtaal en



bouwvolumes. Het college wijst hierbij op tekeningen van een standaardrecreatiewoning, eerder
toegestane uitbreidingen en de verzochte uitbreiding van [appellant sub 2]. Uit deze tekeningen blijkt
volgens het college dat voor het behoud van de duidelijk zichtbare voorgevel aan de waterzijde alleen
de eerder toegestane uitbreiding mogelijk is. Indien de vergunning wordt toegekend zal een
onduidelijke voorgevel ontstaan, omdat de zijgevel richting de waterkant uitsteekt naast de
voorgevel.

6.1.    Zoals volgt uit het bepaalde in de aanhef van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo en zoals de
Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1957, kan de
omgevingsvergunning bij toepassing van een binnenplanse afwijkingsregeling slechts worden
verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

    Daarnaast geldt dat het college bij zijn besluitvorming over een aanvraag als hier aan de orde
beleidsruimte heeft. Dat betekent dat het college de keuze heeft om zijn bevoegdheid tot afwijking
van het bestemmingsplan al dan niet te gebruiken. De rechter toetst of het college bij een afweging
van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. Het college dient de
wijze waarop invulling wordt gegeven aan de beleidsruimte goed te motiveren.

6.2.    Ter plaatste van de recreatiewoning van [appellant sub 2] mag een recreatiewoning bij recht
120 m² bedragen en van deze oppervlakte kan binnenplans maximaal 10% worden afgeweken indien
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aspecten van artikel 37.2, van de planregels. De
rechtbank heeft terecht overwogen dat het college niet deugdelijk heeft gemotiveerd waarom het
verlenen van de vergunning in strijd zou zijn met een goede ruimtelijke ordening, doordat deze tot
een onevenredige inbreuk op de stedenbouwkundige kwaliteit zou leiden.

    Het begrip ‘stedenbouwkundige kwaliteit’ is niet gedefinieerd; het college heeft hierin
beoordelingsruimte. Het college acht de bescherming van eenheid tussen de recreatiewoningen
doorslaggevend. In het bijzonder acht het daarbij van belang dat de bebouwing bestaande uit één
bouwlaag niet uitkomt voor de gevel die naar het water is gericht. Uit foto’s en afbeeldingen blijkt
echter dat geen sprake is van zodanige eenheid tussen de recreatiewoningen op het recreatieterrein.
De recreatiewoning van [appellant sub 2] is anders gesitueerd ten opzichte van het water dan de
naastgelegen recreatiewoning Djerreblom 2 en ook dan die op Djerreblom 3. Door die situering van de
recreatiewoning van [appellant sub 2] komt de bebouwing die bestaat uit één bouwlaag bij de gevel
die gericht is naar het water nu al voor de gevel bestaande uit twee bouwlagen. De afstand tot het
water blijft met de door [appellant sub 2] gewenste uitbreiding hetzelfde. Met deze uitbreiding wordt
de gevel die naar het water is gericht ongeveer even lang als de naar het water gerichte gevels van
de recreatiewoningen op Djerreblom 2 en 3. Verder overweegt de Afdeling dat de bouwvorm
bestaande uit twee bouwlagen met een kap door de verzochte vergunning niet zou worden gewijzigd.
Ook is van belang dat de recreatiewoning in overeenstemming met het bestemmingsplan tot 120 m²
uitgebreid kan worden zonder gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid. Hierbij kan gelet op
de ligging van het bouwvlak verschillende kanten op gebouwd worden, ook met één zijvleugel voor de
naar het water gerichte gevel. Dit is ook gebeurd op de naastgelegen landtong bij de recreatiewoning
op Djerreblom 13. Daarnaast heeft de recreatiewoning op het perceel Djerreblom 12 zijvleugels in
driehoeken, terwijl deze bij de andere recreatiewoningen vierkant zijn en hebben de
recreatiewoningen op de percelen Djerreblom 14 en 15 een dakterras dat uitsteekt voor de naar het
water gerichte gevel. Dat voor deze uitbreidingen geen gebruik is gemaakt van de binnenplanse
afwijkingsbevoegdheid van artikel 37.2, van de planregels of de aanvragen voor deze uitbreidingen
dateren van voor 2016, betekent niet dat deze uitbreidingen voor de beoordeling of tussen de
recreatiewoningen een stedenbouwkundige eenheid bestaat buiten beschouwing moeten worden
gelaten.

    Het betoog faalt.

Hoger beroep van [appellant sub 2]

7.    [appellant sub 2] betoogt dat de rechtbank ten onrechte niet zelf in de zaak heeft voorzien. Het
college heeft zijn besluitvorming volledig gebaseerd op de strijdigheid met het bestemmingsplan. Het
college is er niet in geslaagd de strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening, zoals bedoeld in
artikel 2.12, eerste lid, aanhef van de Wabo, in relatie met artikel 37, lid 37.2 van de planregels goed
te onderbouwen. Volgens [appellant sub 2] bestaat er geen relevante weigeringsgrond en kan het



college niet anders dan de vergunning toekennen. De zaak loopt nu al twee jaar. Gelet op het belang
van een voorspoedige rechtsgang is toepassing van artikel 8:72, derde lid, van de Awb, waarbij de
rechtbank zelf had moeten voorzien in deze zaak de enige overgebleven uitweg om een impasse te
doorbreken. Daarnaast hebben omwonenden aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen de
bouwplannen.

7.1.    De rechtbank heeft overwogen dat de bevoegdheid om te beslissen op de aanvraag om een
omgevingsvergunning bij het college ligt en dat het college over de specifieke kennis beschikt die
nodig is om op de aanvraag te beslissen. Daarnaast kunnen belangen van derden die niet in de
procedure zijn betrokken een rol spelen. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat niet zelf in de
zaak kan worden voorzien. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 16 maart
2016, ECLI:NL:RVS:2016:683, staat voorop dat de rechter bij de beslissing tot het zelf in de zaak
voorzien de overtuiging moet hebben dat de uitkomst van het geschil in het geval het bestuursorgaan
opnieuw in de zaak zou voorzien, geen andere zou zijn. Dat staat in dit geval niet vast, onder meer
omdat uit de besluiten van het college blijkt dat nog geen toets aan redelijke eisen van welstand en
het Bouwbesluit heeft plaatsgevonden.

    Het betoog faalt.

Conclusie

8.    De hoger beroepen zijn ongegrond. De tussenuitspraak, voor zover aangevallen, en de
einduitspraak dienen te worden bevestigd.

Het besluit van 28 augustus 2020

9.    Naar aanleiding van de einduitspraak heeft het college een nieuw besluit op het bezwaar van
[appellant sub 2] genomen. Bij dit besluit heeft het college het bezwaar gedeeltelijk gegrond
verklaard, het besluit van 12 april 2018 herroepen en opnieuw geweigerd om een
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de recreatiewoning aan de [locatie] te Grou te
verlenen. Dit besluit wordt, gelet op artikel 6:24 van de Awb, gelezen in samenhang met artikel 6:19,
eerste lid, van die wet, van rechtswege geacht onderwerp te zijn van dit geding.

9.1.    De motivering van het besluit van 28 augustus 2020 komt overeen met de motivering van het
besluit van 12 april 2018 en de aanvullende motivering van 13 maart 2019. Omdat hiervoor onder 4.2,
5.1 en 6.2 is overwogen dat die motiveringen niet deugen, moet hetzelfde worden geoordeeld over de
motivering in het besluit van 28 augustus 2020.

9.2.    Het van rechtswege ontstane beroep van [appellant sub 2] tegen het besluit van 28 augustus
2020 is daarom gegrond. Dit besluit dient wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb te
worden vernietigd.

Proceskosten

10.    Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten van [appellant sub
2] te worden veroordeeld.

Verzoek te treffen maatregelen

11.    [appellant sub 2] verzoekt de Afdeling om het college in deze uitspraak op te dragen om hem
binnen vier weken de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Daarnaast verzoekt
[appellant sub 2] om aan het niet voldoen aan de opdracht van de Afdeling een dwangsom te
verbinden.

11.1.    De Afdeling wijst het verzoek van [appellant sub 2] om het college opdracht te geven de
aangevraagde vergunning te verlenen af. Hierbij betrekt de Afdeling, zoals ook onder 7.1 is
overwogen, dat het college nog niet heeft getoetst aan redelijke eisen van welstand en het
Bouwbesluit. De bevoegdheid hiertoe ligt bij het college.

12.    De Afdeling ziet aanleiding het college op te dragen met inachtneming van hetgeen in deze
uitspraak is overwogen een nieuw besluit op bezwaar te nemen. De Afdeling zal daartoe met
toepassing van artikel 8:72, vierde lid, aanhef en onder b, van de Awb een termijn stellen.

    Ter zitting heeft het college toegezegd dat voldaan zal worden aan een opdracht van de Afdeling.
Daarom wijst de Afdeling het verzoek van [appellant sub 2] om een dwangsom te verbinden aan het
niet voldoen aan de opdracht van de Afdeling af.



13.    Met het oog op een efficiënte afdoening van het geschil ziet de Afdeling aanleiding om met
toepassing van artikel 8:113, tweede lid, te bepalen dat tegen het door het college te nemen nieuwe
besluit slechts bij haar beroep kan worden ingesteld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    bevestigt de tussenuitspraak, voor zover aangevallen, en de einduitspraak;

II.    verklaart het beroep van [appellant sub 2] tegen het besluit van het college van burgemeester
en wethouders van Leeuwarden van 28 augustus 2020, kenmerk 2019-Z213591, gegrond;

III.    vernietigt het onder II vermelde besluit;

IV.    draagt het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden op om binnen 10 weken
na de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen, een nieuw
besluit op bezwaar te nemen;

V.    bepaalt dat tegen het door het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden nieuw
te nemen besluit op bezwaar slechts bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld;

VI.    veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden tot vergoeding van
bij [appellant sub 2] in verband met de behandeling van het beroep tegen het besluit van 28
augustus 2020 opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.312,50 (zegge:
dertienhonderdtwaalf euro en vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig
verleende rechtsbijstand;

VII.    bepaalt dat van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden een griffierecht
van € 519,00 (zegge: vijfhonderdnegentien euro) wordt geheven.

VIII.    gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden aan [appellant sub 2]
het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 259,00
(zegge: tweehonderdnegenenvijftig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. A.J.C. de Moor-van Vugt, lid van de enkelvoudige kamer, in
tegenwoordigheid van mr. A.J. Soede, griffier.

Het lid van de enkelvoudige kamer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 25 november 2020

270-944.
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Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 1 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders
van Bergen op Zoom het wijzigingsplan "6e Wijzigingsplan Kom Halsteren"
vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in het verplaatsen van het bouwvlak op het
perceel aan de Jankenberg 25 te Halsteren naar de andere zijde van dit perceel,
Raemdonck 2c, waardoor het mogelijk wordt de vrijstaande woning op het
perceel aan de Jankenberg 25 te slopen en een vervangende woning hiervoor terug
te bouwen op hetzelfde perceel. Het plan is vastgesteld op verzoek van
[belanghebbende B] en [belanghebbende A]. [appellant] en anderen wonen aan de
Raemdonck en kunnen zich niet verenigen met het wijzigingsplan. Zij vrezen voor
een aantasting van hun woon- en leefklimaat.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

202000412/1/R2.

Datum uitspraak: 2 december 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant] en anderen, allen wonend te Halsteren, gemeente

Bergen op Zoom,

en

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 1 december 2019 heeft het college het wijzigingsplan "6e Wijzigingsplan Kom
Halsteren" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellant] en anderen beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] en anderen en het college hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 oktober 2020, waar [appellant] en anderen,
vertegenwoordigd door [gemachtigde], en het college, vertegenwoordigd door B.J.M. Verdonschot, zijn

ECLI:NL:RVS:2020:2824



verschenen.

Voorts zijn ter zitting [belanghebbende A] en [belanghebbende B], vertegenwoordigd door
[gemachtigde] en [belanghebbende A], gehoord.

Overwegingen

    Inleiding

1.    Het wijzigingsplan voorziet in het verplaatsen van het bouwvlak op het perceel aan de
Jankenberg 25 te Halsteren naar de andere zijde van dit perceel, Raemdonck 2c, waardoor het
mogelijk wordt de vrijstaande woning op het perceel aan de Jankenberg 25 te slopen en een
vervangende woning hiervoor terug te bouwen op hetzelfde perceel. Het plan is vastgesteld op
verzoek van [belanghebbende B] en [belanghebbende A].

    [appellant] en anderen wonen aan de Raemdonck en kunnen zich niet verenigen met het
wijzigingsplan. Zij vrezen voor een aantasting van hun woon- en leefklimaat.

Bevoegdheid van het college

2.    Artikel 3.6, aanhef en eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening luidt:

"Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat met inachtneming van de bij het plan te geven
regels burgemeester en wethouders binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen
wijzigen".

2.1.    Het wijzigingsplan is vastgesteld op grond van artikel 6, aanhef en vierde lid, van de planregels
van het bestemmingsplan "Kom Halsteren" (hierna: het moederplan). Artikel 6, aanhef en vierde lid,
aanhef en onder d en e, van de planvoorschriften luiden:

"Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Wonen (W)' ter plaatse van het
aangegeven ‘gebied waarvoor wijzigingsbevoegdheid geldt’ te wijzigen ten behoeve van de bouw van
woningen, met inachtneming van het volgende:

(…)

d. De woningen aan de Raemdonck zijn uitsluitend toegestaan, indien de bestemming van de percelen
aan de Jankenberg, voor zover gelegen binnen het aangegeven ‘gebied waarvoor
wijzigingsbevoegdheid geldt’, gewijzigd zijn in de bestemming ‘Wonen’ met nadere aanwijzing '(e)’,
waarbij het bebouwingsvlak ter plaatse vervalt;

e, er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van:

1) de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

2) een goede woonsituatie;

3) de milieusituatie;

4) een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

5) de sociale veiligheid;

6) de verkeersveiligheid."

2.2.    De Afdeling stelt vast dat ter plaatse van het perceel Jankenberg 25 - Raemdonck 2c op de
plankaart van het moederplan een aanduiding in de vorm van een ononderbroken lijn is opgenomen
die niet is verkaard in de bijbehorende legenda, maar die wel overeenkomt met de in artikel 6, aanhef
en vierde lid, van de planregels van het moederplan opgenomen begrenzing van de
wijzigingsbevoegdheid voor de woonbestemming op de gronden aan de Jankenberg en Raemdonck,
zoals hiervoor geciteerd. Het college heeft toegelicht dat het ontbreken van de verklaring van de
aanduiding in de legenda een technische onvolkomenheid is. Gelet op het voorgaande was het college
naar het oordeel van de Afdeling bevoegd om het wijzigingsplan vast te stellen.

Procesbelang

3.    Voor zover het college stelt dat [appellant] en anderen geen procesbelang hebben bij hun
beroep, omdat voor de woning die in het wijzigingsplan is voorzien reeds een omgevingsvergunning is
verleend en deze vergunning inmiddels ook in rechte onaantastbaar is geworden, kan het daarin niet
worden gevolgd. Het wijzigingsplan leent zich immers voor herhaalde toepassing. Gelet hierop ziet de
Afdeling geen aanleiding het beroep van [appellant] en anderen vanwege het ontbreken van



procesbelang niet-ontvankelijk te verklaren.

Procedurele bezwaren

4.    [appellant] en anderen stellen dat het bestreden besluit niet gepubliceerd is in de lokale krant.

    Deze beroepsgrond heeft betrekking op een mogelijke onregelmatigheid van na de datum van het
bestreden besluit en kan reeds om die reden de rechtmatigheid van het besluit niet aantasten. Deze
mogelijke onregelmatigheid kan dan ook geen grond vormen voor de vernietiging van het bestreden
besluit.

    Het betoog faalt.

Samenvatting zienswijzen

5.    [appellant] en anderen betogen tevergeefs dat de wijze waarop het college de naar voren
gebrachte zienswijzen heeft behandeld in strijd is met artikel 3:46 van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb). Artikel 3:46 van de Awb verzet zich er niet tegen dat het college de
zienswijzen samengevat weergeeft. Dat niet op ieder argument ter ondersteuning van een zienswijze
afzonderlijk is ingegaan, is op zichzelf geen aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit niet
voldoende is gemotiveerd. Niet is gebleken dat bepaalde bezwaren of argumenten niet in de
overwegingen zijn betrokken. Het betoog faalt.

Toetsingskader

6.    Met het bestaan van de wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan mag de planologische
aanvaardbaarheid van de nieuwe bestemming binnen het gebied waarop de wijzigingsbevoegdheid
betrekking heeft in beginsel als een gegeven worden beschouwd, indien is voldaan aan de bij het
bestemmingsplan gestelde wijzigingsvoorwaarden. Dit neemt echter niet weg dat het bij het
vaststellen van een wijzigingsplan gaat om een bevoegdheid en niet om een plicht. Het feit dat aan de
in een bestemmingsplan opgenomen wijzigingsvoorwaarden is voldaan, laat de plicht van het college
onverlet om in de besluitvorming omtrent de vaststelling van een wijzigingsplan ook na te gaan of uit
het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, gelet op de betrokken belangen, wijziging van de
oorspronkelijke bestemming is gerechtvaardigd.

Verkeersveiligheid en parkeersituatie

7.    [appellant] en anderen stellen dat in strijd met de wijzigingsvoorwaarden de verkeersveiligheid
rondom het perceel aan de zijde van de Raemdonck aangetast wordt bij realisering van het
wijzigingsplan. Zij vrezen voor een verhoging van de parkeerdruk in de straat en voor
verkeersgevaarlijke situaties die ontstaan door de aanleg van een verharde uitrit in een bocht bij het
perceel Jankenberg 25 - Raemdonck 2c. Ook stellen zij dat het bouwverkeer ter plaatse van het
bouwperceel tot verkeersgevaarlijke situaties leidt.

7.1.    Het college verwijst naar een verleende omgevingsvergunning voor de ontwikkeling waarbij de
verkeersveiligheid in verband met de uitrit is getoetst door een verkeerskundige. Naar aanleiding van
deze toets zal de uitrit haaks op de weg aangelegd worden. Omdat het een gebied is met een
maximum snelheid van 30 km/uur en de uitrit haaks op de weg wordt aangelegd leidt het plan volgens
het college niet tot verkeersonveilige situaties. Voorts stelt het college zich op het standpunt dat het
bouwverkeer rondom het bouwperceel slechts tijdelijk is.

    Volgens het college voorziet het bouwplan overeenkomstig de geldende parkeernorm in twee
parkeerplaatsen op het eigen terrein. Hierdoor is er geen toenemende parkeerdruk rondom het
perceel Jankenberg 25 - Raemdonck 2c.

7.2.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college zich met verwijzing naar de verkeerskundige
toets in de omgevingsvergunning, de haakse ligging van de uitrit ten opzichte van de weg en de
maximum snelheid in het gebied in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het wijzigingsplan
niet leidt tot verkeersonveilige situaties. Dat er volgens [appellant] en anderen niettemin te hard
wordt gereden is een kwestie van handhaving van de verkeersregels.

    Dat [appellant] en anderen vrezen voor overlast door het bouwverkeer, dat iedere dag langs de
Raemdonck zal rijden, en in onzekerheid verkeren over de einddatum van het project, is begrijpelijk,
maar bouwverkeer en overlast door bouwwerkzaamheden hebben geen betrekking op het plan zelf
maar op de uitvoering daarvan. Bovendien gaat het om een tijdelijke situatie. Uitvoeringsaspecten



kunnen in deze procedure niet aan de orde komen. Vergelijk in dat verband ook rechtsoverweging
2.11. van de uitspraak van de Afdeling van 1 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ7419.

    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in onder meer de uitspraak van 11 februari 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:344, onder rechtsoverweging 8.3., dient het bestuursorgaan in het kader van de
vaststelling van een bestemmingsplan te beoordelen of zich reeds een parkeertekort voordoet en in
hoeverre door het plan mogelijk gemaakte nieuwe ontwikkelingen zich daartoe verhouden. Met het
wijzigingsplan wordt in dit geval alleen het bouwvlak voor de woning verplaatst en wordt, evenals in
het vorige plan, overeenkomstig de parkeernormen voorzien in twee parkeerplaatsen op eigen
terrein. Nu het plan op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid voorziet draagt het plan niet bij
aan een vergroting van een eventueel bestaand parkeertekort en bestaat geen aanleiding voor het
oordeel dat het college hiermee onvoldoende rekening heeft gehouden.

    Gelet op het voorgaande heeft het college zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat
als gevolg van het wijzigingsplan geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid
en de parkeerdruk.

    Het betoog faalt.

Grondwater

8.    [appellant] en anderen stellen dat zij, mede als gevolg van bomenkap in het verleden,
grondwateroverlast ervaren in de buurt en dat het wijzigingsplan de grondwaterproblematiek zou
verergeren. In een nader stuk stellen [appellant] en anderen dat de druk van nieuwbouw op de
bodem, gelet op het hoogteverschil in het perceel, wel degelijk een effect heeft op het grondwaterpeil.

8.1.    Het college ontkent het bestaande grondwaterprobleem niet maar stelt dat er in dit geval
sprake is van een neutrale hydrologische situatie voor de waterhuishouding, omdat er alleen een
bouwvlak verplaatst wordt van de zuid- naar de noordzijde. Er komt volgens het college geen verhard
oppervlak bij en er is geen verband tussen de grondwaterproblematiek en de bomenkap uit 2009. Het
college stelt dat er een positief advies over het bouwplan door het waterschap is afgegeven. Voorts
stelt het college zich op het standpunt dat de waterdeskundige van de gemeente een positief oordeel
over dit bouwplan heeft afgegeven. Verder geeft het college aan dat er vervangende bomen zullen
worden geplant, en dat dit in overleg met de bewoners van de Raemdonck zal gebeuren.

8.2.    Volgens de waterparagraaf in de plantoelichting is er gelet op de gelijk blijvende omvang van
zowel woning als bouwblok, voor de waterhuishouding sprake van een neutrale hydrologische
situatie. Het waterschap hanteert bovendien voor planwijzigingen met een beperkte toename van
verharding kleiner dan 2000 m2 een algemene beleidsregel vanuit de Keur, waarbij aanvullende
maatregelen voor berging of buffering van water, als niet noodzakelijk wordt geacht. Dit wijzigingsplan
heeft zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht geen nadere gevolgen voor het (grond)water in
relatie tot het voorgaande plan, aangezien de bestemmingen ongewijzigd blijven voortbestaan. Op 9
juli 2019 heeft het waterschap Brabantse Delta positief gereageerd op het ontwerp wijzigingsplan,
aldus de plantoelichting.

    [appellant] en anderen hebben niet aannemelijk gemaakt dat de conclusie in de waterparagraaf en
van het waterschap, die inhoudt dat het wijzigingsplan geen nadere gevolgen heeft voor het
(grond)water in relatie tot het voorgaande plan, niet kan worden gevolgd. De enkele stelling dat de
druk van de nieuwbouw, gelet op het hoogteverschil in het perceel, een effect heeft op het
grondwaterpeil is daarvoor onvoldoende. Voorts heeft het college bevestigd dat het aantal bomen, na
herplanting, gelijk blijft.

    Het betoog faalt.

Dorpse- en groene karakter

9.    [appellant] en anderen betogen dat de nieuwe woning op het perceel Jankenberg 25 -
Raemdonck 2c het dorpse- en groene karakter van de wijk aantast. De lintbebouwing, die ontstaat als
gevolg van het verplaatsen van het bouwvlak en het toestaan van een grotere woning dan alle
omliggende woningen, tast het dorpse en groene karakter van de wijk aan. Zij wensen de huidige
situatie te behouden en betogen verder dat de verplaatsing van deze woning op het perceel zal
leiden tot een ongewenste precedentwerking. Bij vaststelling van het wijzigingsplan had op een lokaal
niveau getoetst moeten worden, aldus [appellant] en anderen.



9.1.    Ter zitting heeft het college toegelicht dat in de huidige situatie het onderscheid tussen privé en
openbaar gebied onduidelijk is doordat de Jankenberg dood loopt en in het achterliggende deel
tweedelijns bebouwing ontstaat. De wijzigingsbevoegdheid voorziet ter plaatse in een verbetering
van de stedenbouwkundige situatie.

    Het college stelt dat de wijk een grote variatie in vormgeving, materiaal- en kleurgebruik en
woningtypen bevat en dat voorheen ook al woningen aan de Jankenberg zijn verplaatst. Daarmee
wordt ook een gat in het bebouwingslint gedicht. Verder verwijst het college naar de
wijzigingsbevoegdheid in het moederplan, waarvan de aanvaardbaarheid in beginsel als een gegeven
moet worden beschouwd. Het college stelt dat de wijzigingsvoorwaarden ook zijn gericht op een
samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. Aan die wijzigingsvoorwaarde is voldaan. De te kappen
bomen die zich op het perceel bevinden genieten geen beschermde status, aldus het college. In het
openbaar gebied zullen nieuwe bomen worden aangeplant Gelet op paragraaf 2.2.3. van de
plantoelichting van het moederplan is er volgens het college juist aandacht besteed aan de lokale
situatie van de Jankenberg.

9.2.    De Afdeling overweegt dat in het moederplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, die
erin voorziet woningen aan de Raemdonck-zijde te realiseren, mits het bebouwingsvlak voor de
bestaande woningen aan de Jankenberg-zijde vervalt. Dat [appellant] en andere de huidige situatie
wensen te behouden laat onverlet dat het moederplan in deze mogelijkheid, waarvan de
aanvaardbaarheid in beginsel als een gegeven moet worden beschouwd, voorziet.

    In de wijzigingsbevoegdheid zijn, met het vereiste van een samenhangend straat- en
bebouwingsbeeld, randvoorwaarden opgenomen om het dorpse en groene karakter van de
buurtschap te waarborgen. Het college heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat
gelet op de huidige gevarieerde bebouwing in de omgeving en nu het percentage groen in het
openbaar gebied hetzelfde blijft, het dorpse en groene karakter van de buurtschap en daarmee een
samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, als gevolg van het wijzigingsplan niet onaanvaardbaar
wordt aangetast. Voorts oordeelt de Afdeling dat dit wijzigingsplan alleen betrekking heeft op het
bouwplan van de initiatiefnemer. Eventuele andere verplaatsingen van woningen zullen afzonderlijk
beoordeeld moeten worden en getoetst aan de wijzigingsvoorwaarden. Er bestaat dan ook geen
grond voor het oordeel dat het wijzigingsplan leidt tot uit ruimtelijk oogpunt ongewenste precedenten
precedentwerking.

    Het betoog faalt.

Huidige situatie

10.    [appellant] en anderen betogen dat de door hen aangevoerde beroepsgronden uit oogpunt van
zorgvuldigheid beoordeeld dienen te worden in het licht van de situatie zoals die zich ten tijde van de
vaststelling van het wijzigingsplan voordeed. Zij stellen zich op het standpunt dat het college alleen
de situatie ten tijde van de vaststelling van het moederplan heeft beoordeeld en tekort is geschoten
in het betrekken van de plaatselijke bewoners bij de besluitvorming. Na verloop van jaren zijn onder
andere de parkeerdruk, verkeersveiligheid, grondwatersituatie en situatie omtrent bomenkap
veranderd, aldus [appellant] en anderen.

10.1.    Het college stelt zich op het standpunt dat bij de beoordeling van het wijzigingsplan rekening
is gehouden met de huidige situatie.

10.2.    Zoals hiervoor is overwogen heeft het college wat betreft de gevolgen van het wijzigingsplan
voor de parkeerdruk, de verkeersveiligheid, de grondwatersituatie en de bomenkap rekening
gehouden met de omstandigheden ten tijde van de vaststelling van het wijzigingsplan. Dat, zoals
[appellant] en anderen ter zitting hebben toegelicht, omwonenden wat deze aspecten betreft niet zijn
betrokken bij de totstandkoming van het wijzigingsplan volgt de Afdeling niet. Zij hebben de
mogelijkheid gehad om door middel van zienswijzen te reageren op het ontwerp van het
wijzigingsplan en hebben van die mogelijkheid ook gebruik gemaakt. Hun zienswijze is door het
college bij de vaststelling van het wijzigingsplan betrokken en hun belangen zijn daarbij
meegewogen. Hetgeen [appellant] en anderen hebben aangevoerd geeft dan ook geen aanleiding
voor het oordeel dat het college de huidige situatie niet heeft betrokken of dat het wijzigingsplan
gelet op de betrokken belangen onzorgvuldig is vastgesteld.



    Het betoog faalt.

Conclusie

11.    Het beroep is ongegrond.

12.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. A ten Veen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr.
R.P.F. Boermans, griffier.

Het lid van de enkelvoudige kamer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.     

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 2 december 2020

429-965.
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AFDELING
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Uitspraak in het geding tussen:

1.    [appellant sub 1], wonend te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht,

2.    [appellante sub 2A] en [appellante sub 2B], beide gevestigd te Breukelen, gemeente Stichtse
Vecht,

3.    Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen, gevestigd te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht,

4.    [appellant sub 4], wonend te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht,

5.    [appellant sub 5A] en [appellant sub 5B], beiden wonend te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht,

6.    [appellant sub 6], wonend te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht, en anderen,

7.    [appellant sub 7] en Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabriek N.V., wonend dan wel
gevestigd te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht (hierna: KNSF),

8.    [appellant sub 8A] en [appellant sub 8B], beiden wonend te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht,

9.    [appellant sub 9], wonend te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht, en anderen,

10.    [appellant sub 10], wonend te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht,

11.    [appellant sub 11], wonend te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht,

12.    de commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied (hierna: de
Vechtplassencommissie), gevestigd te Weesp,

13.    [appellant sub 13], wonend te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht,

appellanten,
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en

de raad van de gemeente Stichtse Vecht,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 2 oktober 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Rondom de Vecht" vastgesteld
(hierna: het bestreden besluit).

Tegen het bestreden besluit zijn de beroepen gericht.

Bij besluit van 19 november 2019 heeft de raad het bestemmingsplan "Rondom de Vecht" gewijzigd
vastgesteld (hierna: het wijzigingsbesluit).

Een aantal beroepen is ook tegen het wijzigingsbesluit gericht.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

Een aantal partijen heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 en 4 augustus 2020, waar een aantal partijen
zijn verschenen en/of zich hebben doen vertegenwoordigen. Ook de raad heeft zich doen
vertegenwoordigen.

Overwegingen

Inleiding

1.    Het plan voorziet in een planologische regeling voor het buitengebied tussen de kernen Breukelen
en Maarssen. Ook behoren delen van de bebouwde kom van Breukelen en Maarssen tot het
plangebied.

     Het wijzigingsbesluit is ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: de Awb) onderdeel van dit geding.

Volgorde van behandeling

2.    De Afdeling zal hierna, nadat zij het toetsingskader heeft weergegeven en de ingetrokken
beroepsgronden heeft genoemd, eerst ingaan op het perceel [locatie 1] te Maarssen (zie overweging
5-8.2). Vervolgens komt het zomerhuis op perceel [locatie 2] te Maarssen aan de orde (zie overweging
9-9.3). Daarna wordt ingegaan op de overige bouwwerken aan de Straatweg (zie overweging 10-
10.5). Vervolgens komt de planregeling voor het koetshuis en de tuinmanswoning aan bod (zie
overweging 11-12). Verder wordt ingegaan op de schuur op [locatie 3] te Breukelen (zie overweging
13-15.2), waarna overwegingen zullen worden besteed aan de dubbelbestemming "Waarde -
Buitenplaatsbiotoop" voor [locatie 4] te Breukelen (zie overweging 16-18). Vervolgens komen de
bedrijfswoning op het perceel van [appellanten sub 8] aan de orde (zie overweging 19-19.3), het
toegestane aantal kampeermiddelen op het perceel van [appellanten sub 8] (zie overweging 20-20.2),
de jachthaven aan de Proosdijweg (zie overweging 21-22.8), de legaal aanwezige bebouwing op het
perceel aan de Proosdijweg en de aanduiding "dagrecreatief medegebruik" (zie overweging 23-24.2)
en de historische wandelroute (zie overweging 25-25.2). Daarna zal de Afdeling ingaan op het
concrete initiatief van [appellant sub 4] (zie overweging 26-28-3). Voorts zal het plandeel [locatie 5] te
Breukelen, waar [appellanten sub 2] is gevestigd, aan bod komen (zie overweging 29-38-2). Verder
wordt ingegaan op het perceel [locatie 6], waar een helikopterhaven aanwezig is (zie overweging 39-
45.1) en zal ook op de gebruiksmogelijkheden in de bebouwing worden ingegaan (zie overweging 46-
47.1). Tot slot komen de evenementen ter plaatse van buitenplaats Goudesteijn aan de orde (zie
overweging 48-54.1). De uitspraak wordt afgesloten met een conclusie (zie overweging 55-64) en een
overweging over de proceskosten (zie overweging 65).

Toetsingskader

3.    Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en regels
geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De raad heeft
daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Afdeling beoordeelt aan de hand
van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is
met het recht. De Afdeling stelt niet zelf vast of het plan in overeenstemming is met een goede



ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de hand van die gronden of de raad zich in redelijkheid op
het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke
ordening.

Ingetrokken beroepsgronden

4.    Ter zitting hebben [appellant sub 9] en anderen hun betoog dat het bouwwerk (van ongeveer 43
m²) op het perceel, kadastraal bekend als 3957 dat behoort bij de zogenoemde tuinmanswoning,
ingetrokken. In een nader stuk van 11 maart 2020 heeft [appellanten sub 8] zijn beroepsgrond dat op
de verbeelding ten onrechte een bouwvlak ontbreekt ter plaatse van het sanitaire gebouw
ingetrokken. De Vechtplassencommissie heeft ter zitting de beroepsgrond over het plandeel Rietveld
ingetrokken en heeft ook de beroepsgrond dat de publicatie van het vastgestelde plan wat betreft de
evenementenregeling ondeugdelijk is, ingetrokken. Ter zitting hebben [appellant sub 7] en KNSF hun
beroepsgrond over de wijzigingsbevoegdheid die in artikel 6, lid 6.7, onder 6.7.1, van de planregels
van het bestreden besluit was opgenomen (maar in het wijzigingsbesluit is komen te vervallen)
ingetrokken. [appellant sub 1] heeft ter zitting zijn beroepsgrond dat het plan ten onrechte opslag
buiten toestaat op het terrein van [appellanten sub 2] ingetrokken.

4.1.    Eén van de appellanten die behoorde tot de appellantengroep [appellant sub 6] en anderen is
[appellant sub 6A]. De advocaat van [appellant sub 6] en anderen heeft bij brief van 10 september
2020 laten weten dat [appellant sub 6A] kenbaar heeft gemaakt zich terug te trekken uit de
procedure. De Afdeling stelt vast dat het beroep, voor zover ingesteld door [appellant sub 6A], met de
brief van 10 september 2020 is ingetrokken.

     Vervolgens heeft [appellant sub 6A], bij brief van 30 oktober 2020, laten weten dat hij heeft
besloten zijn beroep toch niet in te trekken. De Afdeling merkt hierover op dat een bevoegd gedane
intrekking niet meer ongedaan kan worden gemaakt, tenzij er sprake is van aan betrokkene niet toe
te rekenen omstandigheden waar hij in een situatie van dwaling verkeerde of blijkt van dwang of
bedrog van enigerlei zijde teneinde de betrokkene te bewegen het beroep in te trekken (zie de
uitspraak van de Afdeling van 6 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT8761). De Afdeling overweegt dat de
brief van 30 oktober 2020, waarin [appellant sub 6A] terug komt op de intrekking van het beroep,
geen aanknopingspunten biedt voor de conclusie dat sprake is geweest van dwaling, dwang of
bedrog, zodat er geen sprake is van omstandigheden die zouden moeten leiden tot het oordeel dat
de intrekking ongedaan dient te worden gemaakt. Nu sprake is van een bevoegd gedane intrekking
van het beroep van [appellant sub 6A], zal de Afdeling op dat beroep geen uitspraak doen. Dit
betekent dat [appellant sub 6A] niet valt onder de personen die hierna in deze uitspraak worden
aangeduid als [appellant sub 6] en anderen.

Perceel [locatie 1] te Maarssen

5.    [appellant sub 5A] woont aan [locatie 7] te Maarssen en kan zich niet verenigen met de wijziging
van de planregeling voor het perceel [locatie 1] van [bedrijf A], die in het vastgestelde plan is
aangebracht ten opzichte van het ontwerpplan, waarin dat deel van het perceel nog de bestemming
"Buitenplaats" had. Thans heeft dat deel van het perceel de bestemming "Bedrijf" en de aanduiding
"Tuin".

     Ter zitting heeft [bedrijf A] overigens te kennen gegeven de wens te hebben op termijn hier
woningen te realiseren. Die wens bevindt zich echter nog niet in een concreet stadium van
planologische besluitvorming.

6.    De Afdeling merkt op dat [appellant sub 5A] geen zienswijze heeft ingediend over het
ontwerpplan. Het bestemmingsplan is evenwel gewijzigd vastgesteld wat betreft het door [appellant
sub 5A] bedoelde deel van het perceel. Daarom is het niet indienen van een zienswijze geen beletsel
om het beroep inhoudelijk te beoordelen, zij het dat uitsluitend de gewijzigde planregeling voor dit
perceel in beroep door [appellant sub 5A] aan de orde kan worden gesteld.

7.    In het bij het bestreden besluit vastgestelde plan is aan bedoeld perceelgedeelte de aanduiding
"Tuin" toegekend.

     Het beroep van [appellant sub 5A] is van rechtswege mede gericht tegen het wijzigingsbesluit,
waarin ook de aanduiding "Tuin" aan bedoeld perceelgedeelte is toegekend.

8.    [appellant sub 5A] voert aan dat het bedoelde perceelgedeelte ten onrechte de bestemming



"Bedrijf" met aanduiding "Tuin" heeft verkregen. [appellant sub 5A] wil dat een andere bestemming
wordt toegekend. Hij wil met name gevrijwaard blijven van nieuwe bedrijfsactiviteiten nabij zijn
woning.

8.1.    De raad stelt in het verweerschrift dat is vergeten een koppeling aan te brengen tussen de
planregels en de aanduiding "Tuin" op de verbeelding. Dit betekent volgens de raad dat aan de
aanduiding "Tuin" op de verbeelding geen betekenis toekomt. De raad heeft nagelaten dit gebrek bij
het wijzigingsbesluit te herstellen.

8.2.    De Afdeling overweegt dat de raad in zoverre niet heeft bereikt wat hij heeft beoogd, zodat
moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit in zoverre niet met de
vereiste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen.

     Het betoog slaagt al om die reden.

Het zomerhuis (perceel [locatie 2] te Maarssen)

9.    [appellant sub 9] en anderen kunnen zich niet verenigen met het plan, voor zover het betreft het
zogenoemde zomerhuis ter hoogte van [locatie 2]. Volgens hen heeft de raad ten onrechte geen
rekening gehouden met het initiatief om in het zomerhuis een woning te realiseren. Zij stellen dat er
tijdig duidelijkheid bestond over dit initiatief en dat tijdig een ruimtelijke onderbouwing is aangeleverd.

9.1.    In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) is een bestemmingsplan het
ruimtelijke instrument waarin de wenselijke toekomstige ontwikkeling van een gebied wordt
neergelegd. De raad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een
particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet
is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat
moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld. Als
bepaalde onderzoeken of andere stukken ontbreken én de bewijslast daarbij rust op de
initiatiefnemer, dan moet de gemeenteraad de initiatiefnemer daarop attenderen en meedelen
wanneer de ontbrekende stukken aangeleverd moeten worden (zie uitspraak van 14 augustus 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:2772).

9.2.    De Afdeling stelt vast dat in het plan ter plaatse van het zomerhuis ter hoogte van het perceel
[locatie 2] de bestemming "Buitenplaats" en ook een bouwvlak is opgenomen. Vast staat dat het plan
hier geen woning toestaat. Het beroep van [appellant sub 9] en anderen is van rechtswege mede
gericht tegen het wijzigingsbesluit, waarin ook geen woning op deze locatie is toegestaan.

9.3.    Naar het oordeel van de Afdeling is het initiatief voor een woning op dit perceel voldoende
concreet en tijdig kenbaar gemaakt bij de raad. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat [appellant
sub 9] en anderen in hun  zienswijze concreet hebben aangegeven waar precies een woning wordt
gewenst. Verder stelt de Afdeling vast dat de raad ten tijde van de vaststelling van het plan niet heeft
aangegeven welke stukken nog nodig waren of op welke aspecten nader onderzoek was vereist. De
Afdeling is gelet op het vorenstaande van oordeel dat de raad een ruimtelijke afweging had moeten
maken over het initiatief voor het zomerhuis.

     Het betoog slaagt.

Overige bouwwerken aan de Straatweg

10.    [appellant sub 9] en anderen voeren aan dat in het plan ten onrechte niet alle bestaande, legaal
opgerichte bouwwerken op de percelen [locatie 2] en [locatie 8] zijn toegestaan. Zij zijn niet allemaal
toegestaan als bijbehorende bouwwerken, omdat de totale oppervlakte aan bestaande bebouwing
het op grond van die planregels maximaal toegestane aantal van 50 m² overschrijdt, aldus [appellant
sub 9] en anderen. Volgens hen hadden de bestaande, legale bouwwerken afzonderlijke bouwvlakken
moeten krijgen.

10.1.    In beginsel dient legaal bestaande bebouwing als zodanig in het bestemmingsplan te worden
bestemd. Indien nieuwe planologische inzichten daartoe aanleiding geven en het belang bij de
beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en belangen, kan uit een
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening daarvan worden afgezien. In dat geval kan het
bestaande legale bouwwerk onder het overgangsrecht worden gebracht, mits de raad aannemelijk
maakt dat het bouwwerk binnen de planperiode wordt verwijderd. Met het overgangsrecht wordt



immers beoogd een tijdelijke situatie te overbruggen.

10.2.    De raad heeft in het bestreden besluit als systematiek gehanteerd dat legaal bestaande
bouwwerken die groter zijn dan 50 m² een bouwvlak op de verbeelding krijgen met een bijbehorende
planregel en daarmee als zodanig zijn bestemd. Voor kleinere bouwwerken geldt dat die op de
buitenplaats ten dienste van de bestemming "Wonen - 3" zijn toegestaan onder de volgende
voorwaarden (vermeld in artikel 6, lid 6.1, onder 6.2.1, van de planregels):

"a. per woning bedraagt het oppervlakte van bijbehorende bouwwerken niet meer dan 50 m²;

b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt, indien het hoofdgebouw of de woning uit meerdere
wooneenheden bestaat, bedraagt het gezamenlijk oppervlak van bijbehorende bouwwerken per
wooneenheid niet meer dan 50 m², vermeerderd met 18 m² per wooneenheid; […]."

     Het beroep van [appellant sub 9] en anderen is van rechtswege mede gericht tegen het
wijzigingsbesluit, waarin dezelfde systematiek voor het toestaan van bijbehorende bouwwerken is
gehanteerd (zie artikel 6, lid 6.1, onder 6.2.2, van de planregels van het wijzigingsbesluit).

10.3.    Voor zover [appellant sub 9] en anderen zich niet kunnen verenigen met deze door de raad
gehanteerde systematiek, overweegt de Afdeling dat die  systematiek op zichzelf niet onduidelijk is.
Hiermee wordt bovendien flexibiliteit geboden wat betreft de exacte ligging van de bijbehorende
bouwwerken op een buitenplaats. Gelet hierop heeft de raad naar het oordeel van de Afdeling in
redelijkheid voor deze systematiek kunnen kiezen.

     Het betoog slaagt niet.

10.4.    [bedrijf B] is eigenaar van het perceel, kadastraal bekend als 3529 (en behoort tot de
appellantengroep [appellant sub 9] en anderen). Op dit perceel staat een bouwwerk, dat hoort bij het
zogenoemde koetshuis (aan de [locatie 8]). Wat betreft dit bouwwerk spitst het geschil tussen
partijen zich toe op de vraag of dit gezien de vergunde omvang binnen de door de raad gehanteerde
systematiek is toegestaan.

     Dit bouwwerk is volgens de raad vergund met een oppervlakte van ongeveer 42 m², althans met
minder dan 50 m². De Afdeling merkt op dat [appellant sub 9] en anderen, hoewel daartoe in de
gelegenheid gesteld, geen bewijs hebben aangedragen voor hun stelling dat hier een bouwwerk van
51 m² is vergund, zodat zij die stelling niet aannemelijk hebben gemaakt. Daarom gaat de Afdeling
ervan uit dat het vergunde bouwwerk een oppervlakte heeft van minder dan 50 m², zodat het
bijbehorende bouwwerk gezien de hiervoor weergegeven systematiek ter plaatse planologisch is
toegestaan. De stelling van [appellant sub 9] en anderen dat dit bouwwerk niet als zodanig is
bestemd, mist daarom feitelijke grondslag.

     Het betoog slaagt niet.

10.5.    Voor zover [appellant sub 9] en anderen hebben gewezen op de bouwwerken op het perceel,
kadastraal bekend als 3958, overweegt de Afdeling het volgende. Volgens [appellant sub 9] en
anderen zijn hier verschillende bouwwerken met een totale omvang van ongeveer 134 m² aanwezig.
Er is op grond van de planregels slechts 50 m² aan bijbehorende bouwwerken toegestaan.

     De Afdeling stelt vast dat [appellant sub 9] en anderen nader hebben onderbouwd dat op dit
perceel een schuur van 12 m² is vergund. Dat bijbehorende bouwwerk is toegestaan, nu dat binnen
het maximum van 50 m² blijft. In zoverre zijn de rechten van [appellant sub 9] en anderen dus
gerespecteerd.

     De Afdeling merkt verder op dat [appellant sub 9] en anderen, hoewel daartoe in de gelegenheid
gesteld, geen bewijs hebben aangedragen voor hun stelling dat de overige, door hen bedoelde
bouwwerken op perceel 3958 zijn vergund. Van een bestaand recht dat in beginsel had moeten
worden gerespecteerd is in zoverre dus geen sprake. Wat [appellant sub 9] en anderen hebben
aangevoerd, geeft geen aanleiding voor het oordeel dat de raad de toegestane bijbehorende
bouwwerken hier niet heeft mogen beperken tot 50 m². In dit verband heeft de raad in redelijkheid
het standpunt kunnen innemen dat verdere verstening van de buitenplaats ruimtelijk bezien
onwenselijk is.

     Het betoog slaagt niet.

Planregeling koetshuis en tuinmanswoning



Inleiding

11.    [appellant sub 13] is eigenaar en bewoner van het landhuis op de historische buitenplaats
Herteveld.

     [appellant sub 13] kan zich niet verenigen met het bestreden besluit voor zover het betreft de
planregeling voor het koetshuis ([locatie 8]) en de tuinmanswoning ([locatie 9]) op deze buitenplaats.
Hij voert aan dat beide panden ten onrechte niet een eigen bouwvlak hebben gekregen. Verder voert
hij aan dat het juiste aantal toegestane woningen in het plan had moeten worden opgenomen.

12.    Op grond van het wijzigingsbesluit zijn twee afzonderlijke bouwvlakken opgenomen voor
genoemde panden en is het aantal toegestane wooneenheden in het koetshuis aangepast. Ter zitting
is gebleken dat [appellant sub 13] met het wijzigingsbesluit instemt. Hieruit vloeit voort het bestreden
besluit wat betreft de door [appellant sub 13] bestreden plandelen geen betekenis meer heeft. Wat
[appellant sub 13] in dit verband over het bestreden besluit heeft gesteld, behoeft daarom geen
bespreking meer. De betogen slagen niet.     

De schuur op [locatie 3] te Breukelen

13.    [appellant sub 11] woont op [locatie 10]en hij kan zich niet verenigen met de bestemming
"Agrarisch met waarden" die in het bestreden besluit mede is toegekend aan zijn schuur ter plaatse
van [locatie 3] te Breukelen. Volgens hem had alleen de bestemming "Buitenplaats" toegekend
moeten worden.

     Verder voert [appellant sub 11] aan dat onduidelijk is of een Bed & Breakfast in deze schuur is
toegestaan.

Bestemming schuur

14.    [appellant sub 11] voert aan dat de raad in de Nota van Zienswijzen heeft aangegeven dat de
bestemming "Buitenplaats" zou worden toegekend aan de schuur, maar dat dit vervolgens niet is
gebeurd.

14.1.    De Afdeling stelt vast dat de raad in het verweerschrift heeft toegelicht dat het mede
toekennen van de bestemming "Agrarisch met waarden" in het bestreden besluit een vergissing was.
Vervolgens heeft de raad in het wijzigingsbesluit alsnog uitsluitend de door [appellant sub 11]
gewenste bestemming "Buitenplaats" aan de schuur toegekend.

     De Afdeling stelt vast dat de raad hiermee is tegemoetgekomen aan het beroep van [appellant sub
11], voor zover dat ziet op de bestemming voor de schuur. Ter zitting is gebleken dat [appellant sub
11] in zoverre met het wijzigingsbesluit instemt. Hieruit vloeit voort dat het bestreden besluit wat
betreft de aan de schuur mede toegekende bestemming "Agrarisch met waarden" geen betekenis
meer heeft. Wat [appellant sub 11] in dit verband over het bestreden besluit heeft gesteld, behoeft
daarom geen bespreking meer. Het betoog slaagt niet.

Bed & Breakfast

15.    [appellant sub 11] wenst een Bed & Breakfast in de schuur te realiseren. Volgens hem is het
onduidelijk of die mogelijkheid is geboden.

15.1.    Aan de schuur is in het plan, zoals dat bij het wijzigingsbesluit is vastgesteld, de bestemming
"Buitenplaats" toegekend.

     Ingevolge artikel 6, lid 6.1, onder a, van de planregels zijn de voor "Buitenplaats" aangewezen
gronden bestemd voor het behoud, herstel en beheer van:

    "1. cultuurhistorische waardevolle bebouwing in de vorm van (een ensemble van) landhuizen,
woningen, bijgebouwen, theekoepels, hekwerken en dergelijke;

    2. gebruik ten dienste van de bestemmingen "Dienstverlening, "Horeca", "Maatschappelijk" en
"Wonen - 3 van de aanwezige hoofdgebouwen; (…)".

In lid 6.6.2. is onder het kopje "Ten behoeve van Bed & Breakfast" het volgende bepaald:

"Gebruik van ruimten in het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van Bed &
Breakfast wordt als gebruik in overeenstemming met de bestemming aangemerkt, voor zover wordt
voldaan aan de volgende voorwaarden:



a. het gebruik gaat niet ten koste van de hoofdbestemming:

b. de Bed & Breakfast mag in totaal uit maximum 3 kamers en/of maximum 8 bedden bestaan, met
dien verstande dat:

1. Indien het maximum aantal kamer en/of bedden reeds is gerealiseerd op basis van de bestemming
"Wonen - 3" het totaal aantal kamers en bedden niet mag worden overschreden;

c. er is maximaal één gezamenlijke keuken toegestaan;

d. de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond;

e. de hoofdgebruiker dient aanwezig te zijn tijdens het nachtverblijf;

f. het beroep of de activiteit dient alleen door de bewoner(s) te worden uitgeoefend;

g. op het betreffende adres is het te werk stellen van personeel dat niet woonachtig is op het
betreffende adres en geen onderdeel uitmaakt van het huishouden, niet toegestaan;

h. het gebruik mag geen grote verkeersaantrekkende werking hebben en geen nadelige invloed
hebben op de normale afwikkeling van het verkeer, waaronder parkeren;

i. het gebruik mag geen afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en
bouwwerken;

j. de ruimtelijke uitstraling moet passend zijn binnen de functie van het hoofdgebouw en het
woongebied;

k. de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden, zoals genoemd in "Waarde -
Cultuurhistorie, landschap en natuur" en "Waarde - Buitenplaatsbiotoop" niet onevenredig worden
aangetast;

l. er mag geen ander horeca, geen seksinrichting, geen koeriers of (personen)vervoersbedrijf, geen
kinderdagverblijf en geen detailhandel plaatsvinden, met uitzondering van functioneel ondergeschikte
en niet zelfstandige detailhandel".

     In artikel 1.22 is een Bed & Breakfast als volgt omschreven:

"een activiteit ondergeschikt aan de hoofdfunctie die gerund wordt door de eigenaren tevens
bewoners van het perceel/de aanwezige woning, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van
kortdurend recreatief nachtverblijf in combinatie met het verstrekken van maaltijden en/of dranken
aan de logerende."

     In artikel 1.26 is een Bijbehorend bouwwerk als volgt omschreven:

"uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een
dak;".     

15.2.    De Afdeling stelt voorop dat de raad beleidsruimte toekomt bij de vraag onder welke
voorwaarden een Bed & Breakfast wordt toegestaan.

De Afdeling ziet geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de raad niet de voorwaarden heeft
mogen verbinden aan het toestaan van een Bed & Breakfast, die in artikelonderdeel 6.6.2 van de
planregels staan vermeld. De Afdeling ziet verder geen aanleiding voor het oordeel dat deze
voorwaarden onduidelijk zijn. De enkele omstandigheid dat discussie bestaat tussen de raad en
[appellant sub 11] over de vraag of ter plaatse van de schuur van [appellant sub 11] - mede gelet op
de afstand van ongeveer 150 m tussen die schuur en de woning op dat perceel - aan al deze
voorwaarden is voldaan, betekent op zichzelf niet dat deze voorwaarden onduidelijk zijn.

     Het betoog slaagt niet.

De dubbelbestemming "Waarde - Buitenplaatsbiotoop" ([locatie 4])

16.    [appellant sub 10] heeft een agrarisch bedrijf - een melkveehouderij - aan de [locatie 4] te
Breukelen. Op perceel A00386 is een weiland aanwezig, dat in gebruik is voor het grazen van koeien.

17.    [appellant sub 10] kan zich niet verenigen met de toekenning van de dubbelbestemming
"Waarde - Buitenplaatsbiotoop" aan dit perceel. Hij voert aan dat de raad in de Nota van Zienswijzen
naar aanleiding van de door hem ingediende zienswijze heeft gesteld dat de reeds verdwenen
buitenplaatsen niet meer worden bestemd en dat gelet hierop de verbeelding zou worden aangepast.



Dit is echter ten onrechte niet gebeurd, aldus [appellant sub 10]. Volgens [appellant sub 10] is er
geen noodzaak voor de dubbelbestemming, omdat de buitenplaats is verdwenen. Ter zitting heeft
[appellant sub 10] erop gewezen dat de waterpartij op het perceel al wordt beschermd door de
bestemming "Water" die eraan is toegekend. Verder vreest [appellant sub 10] dat de
dubbelbestemming mogelijk ertoe zou kunnen leiden dat zijn bedrijfsvoering in de toekomst wordt
belemmerd.

17.1.    Op de verbeelding van het bestreden besluit zijn de bestemming "Agrarisch met waarden" en
onder meer de dubbelbestemming "Waarde - buitenplaatsbiotoop" toegekend aan dit perceel.

In artikel 30, lid 30.1, van de planregels is het volgende bepaald:

"De voor "Waarde - Buitenplaatsbiotoop" aangewezen gronden zijn […] mede bestemd voor het
behoud, herstel en beheer en de versterking van het ensemble van de ter plaatse aanwezige
cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden en hun samenhang, welke met name bestaat
uit de buitenplaats met de daarbij behorende:

[…]

3. Tuinen, parken, sierweiden, bossen en waterpartijen met hun paden-, lanen en groenstructuur.

[…]."

     Het beroep van [appellant sub 10] is van rechtswege mede gericht tegen het wijzigingsbesluit,
waarin eveneens de dubbelbestemming "Waarde - Buitenplaatsbiotoop" aan dit perceel is toegekend.

18.    De Afdeling stelt vast dat, anders dan in het ontwerpplan, aan het perceel van [appellant sub
10] in het bestemmingsplan niet de enkelbestemming "Buitenplaats" is toegekend. In zoverre is de
verbeelding gewijzigd. De Afdeling merkt op dat, anders dan [appellant sub 10] veronderstelt, in
navolging van het gestelde in de Nota van Zienswijze dus wel een aanpassing van de verbeelding
heeft plaatsgevonden.

     Verder stelt de Afdeling vast dat de raad ter zitting heeft toegelicht dat, mede naar aanleiding van
de zienswijzen, bij (voormalige) buitenplaatsen voor een systematiek van bestemmen is gekozen
waarbij hetzij de enkelbestemming "Buitenplaats" is toegekend, indien de buitenplaats nog aanwezig
was, hetzij de dubbelbestemming "Waarde - Buitenplaatsbiotoop" is toegekend, indien alleen
elementen van de (voormalige) buitenplaats aanwezig waren. Voor het perceel van [appellant sub 10]
is vanwege de enkele aanwezigheid van elementen van de (voormalige) buitenplaats gekozen voor
de toekenning van de dubbelbestemming, aldus de raad. Daarbij heeft de raad erop gewezen dat op
het perceel van [appellant sub 10] een (cirkelvormige) waterpartij aanwezig is die van
cultuurhistorische betekenis is als verwijzing naar een vroegere buitenplaats. Ten aanzien van de ter
zitting door [appellant sub 10] aangevoerde stelling dat deze waterpartij al door de bestemming
"Water" wordt beschermd, heeft de raad toegelicht dat de bestemming "Water" niet is gericht op de
bescherming van cultuurhistorische waarden, maar daarentegen juist planologische mogelijkheden
biedt, zoals bijvoorbeeld bruggen, die die waarden eventueel zouden kunnen aantasten. De
planregels bij de dubbelbestemming "Waarde - Buitenplaatsbiotoop" bevatten wel waarborgen voor
bescherming van de cultuurhistorische waarden. Onder deze omstandigheden heeft de raad, naar het
oordeel van de Afdeling, in redelijkheid de dubbelbestemming "Waarde - Buitenplaatsbiotoop" aan het
perceel van [appellant sub 10] kunnen toekennen. Hierbij betrekt de Afdeling dat in wat [appellant
sub 10] heeft aangevoerd geen aanknopingspunten zijn te vinden om aan te nemen dat hij ernstige
nadelige gevolgen ondervindt van deze toegekende dubbelbestemming. Hierbij is van belang dat,
zoals de raad onweersproken heeft gesteld, deze dubbelbestemming niet aan het bestaande gebruik
in de weg staat.     

     Voor zover [appellant sub 10] vreest voor toekomstige belemmeringen van zijn bedrijfsvoering,
merkt de Afdeling op dat in deze procedure alleen het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit ter
beoordeling voorliggen. Dit betekent dat eventuele toekomstige belemmeringen buiten de omvang
van het geding vallen en in deze uitspraak niet aan de orde kunnen komen.

     De betogen slagen niet.

Bedrijfswoning op het perceel van [appellanten sub 8]

19.    De Vechtplassencommissie kan zich niet verenigen met het plan voor zover op het zogenaamde



Molenlandje (ter hoogte van de gronden van [appellanten sub 8]) ter plaatse van de daar aanwezige
schuur een bedrijfswoning is toegestaan. Volgens de Vechtplassencommissie heeft de raad niet
onderkend dat hierdoor de bebouwing verder de polder in gaat, wat in strijd is met de natuurwaarden
van deze gronden.

19.1.     In het bij het bestreden besluit vastgestelde plan is aan de in geding zijnde gronden de
functieaanduiding "bedrijfswoning" toegekend. Het beroep van de Vechtplassencommissie is van
rechtswege mede gericht tegen het wijzigingsbesluit, waarin aan deze gronden eveneens de
functieaanduiding "bedrijfswoning" is toegekend.

19.2.    De Afdeling overweegt het volgende over de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de
bedrijfswoning ter plaatse van de schuur.      

Het plan voegt op deze locatie geen extra bebouwing toe. Er is uitsluitend sprake van een ruil tussen
de gebruiksmogelijkheden van de bestaande schuur met de bestaande recreatiewoning. Weliswaar
neemt door het gebruik van schuur als bedrijfswoning de gebruiksdruk richting de polder iets toe,
maar niet zodanig dat de raad dit in redelijkheid niet aanvaardbaar heeft kunnen vinden. Verder is
door middel van een aanduiding op de verbeelding gewaarborgd dat op de gronden achter de
bedrijfswoning (‘de polder in’) geen bebouwing mag worden opgericht, ook geen vergunningvrije
bouwwerken. Onder deze omstandigheden heeft de raad, naar het oordeel van de Afdeling, in
redelijkheid het toestaan van een bedrijfswoning in de schuur in overeenstemming met een goede
ruimtelijke ordening kunnen achten. In zoverre faalt het betoog.

19.3.    Verder stelt de Afdeling vast dat de raad het voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een
bedrijfswoning ter plaatse van de schuur noodzakelijk acht dat de in het bestemmingsvlak aanwezige
recreatiewoning, die voor wonen in gebruik is, niet meer als woning wordt gebruikt. Dit heeft de raad
beoogd te regelen met een voorwaardelijke verplichting, neergelegd in artikel 15, lid 15.3.4, van de
planregels, waarin het volgende is vermeld:

"Ten behoeve van de in gebruik name van de bedrijfsruimte ten behoeve van de bestemming
‘Recreatie’ in de in het bestemmingsvlak aanwezige bedrijfswoning dient de in het bestemmingsvlak
aanwezige recreatiewoning onttrokken te zijn aan dit gebruik dan wel verwijderd te zijn".

     De Afdeling overweegt dat - zoals de voorzieningenrechter in zijn uitspraak van 21 november 2019
in zaak nr. 201900226/4/R2, naar aanleiding van het verzoek om een voorlopige voorziening van de
Vechtplassencommissie, ook heeft overwogen - de formulering van deze voorwaardelijke verplichting
verbeterd kan worden. Er is namelijk niet geregeld dat in dat geval de recreatiewoning niet als woning
mag worden gebruikt en evenmin dat indien de recreatiewoning wordt verwijderd die verwijdering ook
in stand wordt gehouden, terwijl de raad dit wel heeft beoogd. De raad heeft in zoverre dan ook niet
bereikt wat hij heeft beoogd, zodat moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit en het
wijzigingsbesluit in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen.

     In zoverre slaagt het betoog.

Toegestane aantal kampeermiddelen op het perceel van [appellanten sub 8]

20.    De Vechtplassencommissie kan zich niet verenigen met het plan voor zover op het Molenlandje
een verhoging van het aantal toegestane kampeermiddelen mag plaatsvinden van 15 naar 25.
Volgens de Vechtplassencommissie heeft de raad niet onderkend dat deze verhoging in strijd is met de
natuurwaarden van deze gronden.

20.1.    Op de verbeelding van het bij het bestreden besluit vastgestelde plan is aan de in geding
zijnde gronden de bestemming "Recreatie" en de functieaanduiding" specifieke vorm van recreatie -
mini-camping" toegekend. In artikel 15, lid 15.3, onder 15.3.2, van de planregels is het volgende
bepaald:

"Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - mini-camping’ is kleinschalig kamperen
toegestaan, met dien verstande dat:

a. kamperen is uitsluitend toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober, buiten deze
periode zijn kampeermiddelen op het terrein niet toegestaan;

[…]

c. het aantal kampeermiddelen per kampeerterrein bedraagt niet meer dan 25; […]". Onder



"kampeermiddelen" wordt in de planregels verstaan: "niet als een bouwwerk aan te merken
vouwwagen, kampeerauto, caravan of hiermee gelijk te stellen onderkomen, dat bestemd is voor
tijdelijk recreatief verblijf en waarbij de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben."

     In de bij het bestreden besluit vastgestelde planregels is in artikel 32, onder 32.1, bepaald dat de
voor ‘Waarde - Cultuurhistorie, landschap en natuur" aangewezen gronden, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming(en), mede zijn bestemd voor:

"a. het behoud, herstel, beheer en de versterking van de aanwezige cultuurhistorische waarden,
natuur- en landschapswaarden in de vorm van bebouwde en onbebouwde structuren, elementen,
systemen, patronen en zichtlijnen". In artikellid 32.2 zijn de bouwregels bij deze dubbelbestemming
neergelegd. Daarin is het volgende vermeld:

"Op gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie, landschap en natuur’ mag ten behoeve
van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) en (bouw)regels uitsluitend worden
gebouwd indien:

a. de cultuurhistorische waarden, natuur- en/of landschapswaarden door de bouwactiviteiten niet
worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen; […]". In artikellid 32.4 is een
omgevingsvergunningenstelsel verbonden aan het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden.

     Het beroep van de Vechtplassencommissie is van rechtswege mede gericht tegen het
wijzigingsbesluit, waarin een - aan het bestreden besluit gelijkluidende - regeling voor kleinschalig
kamperen is opgenomen en eenzelfde regeling voor de dubbelbestemming "Waarde - Cultuurhistorie,
landschap en natuur" is opgenomen.

20.2.    Gelet op de dubbelbestemming "Waarde - Cultuurhistorie, landschap en natuur" die aan het
molenlandje is toegekend en de bouw- en gebruiksregels die in artikel 32 van de planregels aan die
dubbelbestemming zijn verbonden, volgt de Afdeling de Vechtplassencommissie niet in zijn betoog dat
door de planregeling de natuurwaarden onvoldoende zijn beschermd. De Afdeling is van oordeel dat
de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de verhoging van het aantal
kampeermiddelen tot 25 niet zodanig is dat daardoor sprake is van een onaanvaardbare aantasting
van de natuurwaarden. Hierbij is ook van belang dat het kamperen hier niet permanent mag
plaatsvinden, maar slechts tijdelijk is toegestaan (in de periode van 15 maart tot 31 oktober).

     Het betoog slaagt niet.

De jachthaven aan de Proosdijweg

21.    [appellanten sub 8] exploiteert aan de Proosdijweg een jachthaven met camping. [appellanten
sub 8] betoogt dat ten onrechte niet is toegestaan om recreatievaartuigen af te meren in een deel
van de Weersloot en parallelsloot. Verder kan hij zich niet ermee verenigen dat zijn legaal bestaande
bebouwing niet in het plan is opgenomen. Hij kan zich ook niet verenigen met de historische
wandelroute die over zijn gronden is gelegd en wijst op een ontbrekende aanduiding "dagrecreatief
medegebruik".

22.    [appellanten sub 8] kan zich niet verenigen met de functieaanduidingen "specifieke vorm van
water uitgesloten - permanent en tijdelijk afmeren" en "specifieke vorm van water - tijdelijk afmeren
toegestaan" in een deel van de Weersloot en parallelsloot. Hierdoor is het volgens [appellanten sub
8] ten onrechte niet toegestaan om recreatievaartuigen permanent af te meren. [appellanten sub 8]
voert aan dat het permanent afmeren van recreatievaartuigen onder het overgangsrecht viel van het
voorheen geldende bestemmingsplan "Landelijk gebied rondom de Vecht"  uit 2006. Volgens
[appellanten sub 8] stelt de raad ten onrechte dat het overgangsrecht zou zijn uitgewerkt. Aangezien
het gebruik inhoudende het permanent afmeren van recreatievaartuigen niet zal worden beëindigd,
had de raad hiervoor een passende regeling in het plan moeten opnemen, aldus [appellanten sub 8].
[appellanten sub 8] kan zich niet met het herstel in het wijzigingsbesluit verenigen, ook niet met de
daarin toegevoegde planregels inhoudende dat de toegestane recreatievaartuigen een maximale
lengte van 4,50 m mogen hebben. Volgens [appellanten sub 8] heeft de raad hiermee onvoldoende
rekening gehouden met zijn bestaande rechten en de bestaande situatie waarbij er aanmerkelijk
grotere recreatievaartuigen aanwezig zijn.

     De Vechtplassencommissie kan zich niet ermee verenigen dat het plan afmeren toestaat ter hoogte



van de Weersloot. Gelet op de daar aanwezige landschappelijke waarden en natuurwaarden moet
hier het aanmeren in het geheel niet zijn toegestaan, aldus de Vechtplassencommissie. De
Vechtplassencommissie wijst hierbij op de ligging van het Natuurnetwerk Nederland.

22.1.    Op de verbeelding van het bij het bestreden besluit vastgestelde plan is aan de gronden, die
hier aan de orde zijn, de bestemming "Water" toegekend.

In artikel 18 van de planregels is het volgende vermeld:

"De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud, herstel en beheer van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in de
vorm van water en waterlopen

[…]

ter plaatse van de aanduiding:

[…]

g. ‘specifieke vorm van water - permanent afmeren toegestaan’ is het permanent afmeren van
recreatievaartuigen toegestaan;

h. ‘specifieke vorm van water - tijdelijk afmeren toegestaan’ is het tijdelijk afmeren van
recreatievaartuigen toegestaan;

i. ‘specifieke vorm van water uitgesloten - permanent en tijdelijk afmeren’ is het permanent en tijdelijk
afmeren van recreatievoertuigen niet toegestaan;

[…]."

22.2.    In het bij het bestreden besluit vastgestelde plan is aan het westelijk deel van de Weersloot,
door middel van een daarop toegespitste aanduiding, permanent afmeren van recreatievaartuigen
toegestaan.

      In het oostelijke deel van de Weersloot vindt de raad het afmeren minder wenselijk, omdat daar
openheid en natuurwaarden aanwezig zijn. In het oostelijke deel is enkel tijdelijk afmeren
toegestaan, in aansluiting op het kampeerterrein.

     In de parallelsloot is het aanmeren (zowel permanent als tijdelijk) niet toegestaan.

22.3.    In artikel 18 van de planregels van het bij het wijzigingsbesluit gewijzigde plan is het volgende
vermeld:

"De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud, herstel en beheer van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in de
vorm van water en waterlopen

[…]

ter plaatse van de aanduiding:

[…]

g. ‘specifieke vorm van water - permanent afmeren toegestaan’ is het permanent afmeren van
recreatievaartuigen met een maximale lengte van 4,50 m toegestaan;

h. ‘specifieke vorm van water - tijdelijk afmeren toegestaan’ is het tijdelijk afmeren van
recreatievaartuigen met een maximale lengte van 4,50 meter toegestaan;

i. ‘specifieke vorm van water uitgesloten - permanent en tijdelijk afmeren’ is het permanent en tijdelijk
afmeren van recreatievaartuigen niet toegestaan;

[…]

18.3.2 Tijdelijk afmeren

Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van water - tijdelijk afmeren toegestaan’ is het
afmeren van recreatievaartuigen uitsluitend toegestaan in de periode van 1 april tot en met 31
oktober."

22.4.    Het wijzigingsbesluit beperkt - evenals het bestreden besluit - de mogelijkheden van
permanent afmeren van recreatievaartuigen. Verder bevat het wijzigingsbesluit een ten opzichte van



het bestreden besluit nieuwe beperking, inhoudende een maximaal toegestane lengte van 4,5 m van
de recreatievaartuigen. Het beroep van [appellanten sub 8], die zich hiermee niet kan verenigen, is
daarom van rechtswege eveneens gericht tegen dit wijzigingsbesluit.

     Omdat het afmeren in delen van de Weersloot eveneens is toegestaan in het wijzigingsbesluit is
ook het beroep van de Vechtplassencommissie in zoverre van rechtswege tegen het wijzigingsbesluit
gericht.

Westelijk deel van de Weersloot

22.5.    De Afdeling stelt vast dat in het westelijk deel van de Weersloot, door middel van de daarop
toegespitste aanduiding ("specifieke vorm van water - permanent afmeren toegestaan"), permanent
afmeren van recreatievaartuigen is toegestaan. De raad heeft toegelicht dat het permanent afmeren
van recreatievaartuigen hier aanvaardbaar is, omdat dit gebruik aansluit bij de andere recreatieve
mogelijkheden in en om de rivier de Vecht. De Afdeling ziet in wat de Vechtplassencommissie heeft
aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat de raad niet in redelijkheid voor dat deel van de
Weersloot heeft kunnen kiezen om het permanent afmeren van recreatievaartuigen daar toe te staan.
Het betoog van de Vechtplassencommissie faalt in zoverre.

Oostelijk deel van de Weersloot

22.6.    Door [appellanten sub 8] is ter onderbouwing van zijn betoog dat permanent afmeren van
recreatievaartuigen had moeten worden toegestaan, verwezen naar de omstandigheid dat dit onder
het overgangsrecht viel. Omtrent het beroep van [appellanten sub 8] op het overgangsrecht
overweegt de Afdeling als volgt.

     Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:644), is
het aan degene die een beroep doet op het overgangsrecht van een bestemmingsplan om
aannemelijk te maken dat het met het bestemmingsplan strijdige gebruik op de peildatum plaatsvond
en nadien ononderbroken is voortgezet.

     Vast staat dat het permanent afmeren van recreatievaartuigen op de peildatum plaatsvond en ten
tijde van het voorheen geldende plan "Landelijk gebied rondom de Vecht" (2006) onder het
overgangsrecht viel. Ingevolge artikel 37, tweede lid, van de voorschriften van dat plan mag het
gebruik van gronden en bouwwerken, anders dan bebouwing, dat in strijd is met het in dit plan
bepaalde, worden voortgezet, dan wel gewijzigd, mits de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van
dit plan, naar aard en omvang niet wordt vergroot.

     Het geschil spitst zich toe op de vraag of het overgangsrecht is uitgewerkt. De raad heeft in dit
kader gesteld dat [appellanten sub 8] niet heeft aangetoond dat er sinds de peildatum geen
veranderingen in boten, eigenaar en ligplaats hebben plaatsgevonden. De Afdeling overweegt
hieromtrent als volgt.

22.7.    De Afdeling merkt op dat [appellanten sub 8] onder het overgangsrecht recht had op het
gebruik van ligplaatsen voor recreatievaartuigen. De bedrijfsvoering van [appellanten sub 8] hield (en
houdt) niet in dat er zonder meer dezelfde personen een recreatievaartuig permanent afmeren.
Veranderingen van boten, eigenaar en ligplaats zijn binnen de bedrijfsvoering van [appellanten sub 8]
een normale situatie. Dat is thans het geval en dat was niet anders op de peildatum. Er is en was
weliswaar een aantal booteigenaren met een vaste ligplaats, maar er is en was ook sprake van
wisselende bezetting van de ligplaatsen, bijvoorbeeld door klanten die één of enkele nachten de
jachthaven of camping bezoeken, zo heeft [appellanten sub 8] toegelicht. De Afdeling ziet onder deze
omstandigheden geen aanknopingspunten om aan te nemen dat sinds de peildatum een wijziging van
het gebruik heeft plaatsgevonden, waarmee de strijdigheid met het plan uit 2006 naar aard en
omvang is vergroot. De Afdeling volgt de raad dan ook niet in zijn standpunt dat het overgangsrecht
bij de vaststelling van het thans aan de orde zijnde plan was uitgewerkt. Hieruit volgt dat het
permanent afmeren van de recreatievaartuigen, voor zover het gaat om de aanduidingen ter plaatse
waarvan afmeren tijdelijk en/of permanent zijn verboden, voor de tweede maal onder het
overgangsrecht is gebracht.

22.8.    Het opnieuw onder het overgangsrecht brengen van bestaand legaal gebruik kan alleen onder
bijzondere omstandigheden aanvaardbaar zijn. De raad moet dan aannemelijk maken dat het legale
gebruik op termijn zal worden beëindigd. Als dat niet de bedoeling is, betekent dit niet dat het gebruik



als zodanig moet worden bestemd. Gebruik in strijd met een geldende bestemming of gebruik dat
onder het overgangsrecht valt, doet namelijk op zichzelf geen gerechtvaardigde verwachtingen
ontstaan over een toe te kennen bestemming. Indien de raad van mening is dat het als zodanig
bestemmen van het gebruik niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, ligt het
op de weg van de raad na te gaan welke regeling kan worden getroffen om het bestaande legale
gebruik in het plan te kunnen voortzetten. Dit kan bijvoorbeeld door een uitsterfregeling in het plan op
te nemen.

     De Afdeling merkt op dat niet is gebleken dat het legale gebruik, inhoudende het permanent
afmeren van recreatievaartuigen, op termijn zal worden beëindigd. Gelet hierop stond het de raad niet
vrij om dit gebruik opnieuw onder het overgangsrecht te brengen. De raad had moeten nagaan welke
regeling had kunnen worden getroffen om het bestaande legale gebruik in het plan te kunnen
voortzetten. Hierbij had bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan een uitsterfregeling. Nu de raad dit
heeft nagelaten te beoordelen, heeft de raad het plan in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid
voorbereid.

     Voorts stelt de Afdeling vast dat het hier aan de orde zijnde oostelijke deel van de Weersloot
verschilt van het eerdergenoemde westelijke deel van de Weersloot, in die zin dat, zoals de raad ook
heeft gesteld, in het oostelijke deel sprake is van openheid van het landschap. Dit in aanmerking
genomen, is de Afdeling van oordeel dat de raad niet inzichtelijk heeft gemaakt hoe de bezwaren van
de Vechtplassencommissie tegen het toestaan van aanmeren van recreatievaartuigen in het oostelijke
deel van de Weersloot bij de besluitvorming zijn meegewogen. Ook in dit opzicht zijn het
wijzigingsbesluit en het bestreden besluit niet deugdelijk gemotiveerd.

     Verder is van belang dat ter zitting is gebleken dat de raad zich inmiddels op het standpunt stelt
dat de lengte van de recreatievaartuigen in artikel 18, aanhef en onder g en h, van de planregels van
het wijzigingsbesluit ten onrechte is beperkt tot 4,5 m. Dit had, zo heeft de raad ter zitting gesteld,
7,5 m dienen te zijn. Nu de raad zich in zoverre op een ander standpunt stelt dan hij in het
wijzigingsbesluit heeft gedaan en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding
hebben gegeven, moet worden geoordeeld dat het wijzigingsbesluit ook in zoverre niet met de
vereiste zorgvuldigheid is voorbereid. Deze betogen slagen.

Legaal aanwezige bebouwing op het perceel aan de Proosdijweg

23.    [appellanten sub 8] voert aan dat verschillende bouwwerken op zijn perceel ten onrechte niet
zijn toegestaan. Hierbij wijst [appellanten sub 8] erop dat in de Nota van Zienswijzen is aangegeven
dat in totaal 194 m² aan bijgebouwen in het plan opgenomen zou worden, wat niet is gebeurd.
Bovendien wijst [appellanten sub 8] erop dat dit aantal m² niet toereikend is, aangezien er meer
bebouwing legaal aanwezig is. Ter zitting heeft [appellanten sub 8] gesteld dat er circa 50 of 60 m²
bebouwing te weinig is toegestaan op zijn gronden.

23.1.    Zoals hiervoor onder 10.1 is overwogen, dient legaal bestaande bebouwing in beginsel als
zodanig in het bestemmingsplan te worden bestemd. Indien nieuwe planologische inzichten daartoe
aanleiding geven en het belang bij de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de
gevestigde rechten en belangen, kan uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening daarvan
worden afgezien. In dat geval kan het bestaande legale bouwwerk onder het overgangsrecht worden
gebracht, mits de raad aannemelijk maakt dat het bouwwerk binnen de planperiode wordt verwijderd.
Met het overgangsrecht wordt immers beoogd een tijdelijke situatie te overbruggen.

23.2.    In het plan, dat bij het bestreden besluit is vastgesteld, ontbrak per abuis een regel dat de
gebouwen op de in geding zijnde gronden een totale maximum oppervlakte van 230 m² mogen
hebben. In het wijzigingsbesluit is dit hersteld, zo heeft de raad toegelicht.

     In het wijzigingsbesluit is de functieaanduiding "specifieke bouwaanduiding - 3" aan een deel van
de gronden van [appellanten sub 8] toegekend.

In artikel 3, lid 3.2, onder 3.2.7, van de planregels bij het wijzigingsbesluit is het volgende bepaald:

"Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding - 3" gelden de
volgende regels:

a. het gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen bedraagt maximaal 230 m²;



b. de maximum goot- en bouwhoogte respectievelijk 3 en 5 m bedraagt."

     De Afdeling stelt vast dat met het wijzigingsbesluit niet volledig is tegemoetgekomen aan het
beroep van [appellanten sub 8] op dit punt. [appellanten sub 8] meent immers dat er nog steeds te
weinig legale bebouwing op zijn gronden is toegestaan. Het beroep van [appellanten sub 8] is van
rechtswege in zoverre mede gericht tegen het wijzigingsbesluit.

23.3.    De Afdeling overweegt dat het op de weg van de raad had gelegen om de bestaande
bebouwing op de gronden van [appellanten sub 8], waaraan de aanduiding "specifieke
bouwaanduiding - 3" is toegekend, te inventariseren. Nu ter zitting is gebleken dat de raad dit niet
heeft onderzocht en evenmin dat hij de hiermee samenhangende belangen van [appellanten sub 8]
bij de vaststelling van het plan heeft betrokken, heeft de raad het plan in zoverre niet met de vereiste
zorgvuldigheid voorbereid.

     Het betoog slaagt.

Functieaanduiding "dagrecreatief medegebruik"

24.    [appellanten sub 8] voert aan dat de functieaanduiding "dagrecreatief medegebruik" ten
onrechte op de verbeelding ontbreekt op de agrarische gronden ten zuiden van de Weersloot, terwijl
in de Nota van Zienswijzen was vermeld dat de verbeelding op dat punt zou worden aangepast.

24.1.    Op de in geding zijnde gronden is op de bij het bestreden plan vastgestelde verbeelding de
bestemming "Agrarisch met waarden" opgenomen. In artikel 3, lid 3.1, van de planregels is het
volgende bepaald:

"De voor ‘Agrarisch met waarden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf;

[…]

met daarbij behorende:

[…]

v. recreatief medegebruik;"

In artikel 1.117 van de planregels is "recreatief medegebruik" als volgt omschreven:

"vormen van openluchtrecreatie met een relatief beperkt aantal recreanten per oppervlakte-eenheid
en waarbij in het algemeen het verlangen naar rust en ruimte voorop staat."

     Vast staat dat de functieaanduiding "dagrecreatief medegebruik" niet op de verbeelding van het bij
het bestreden besluit vastgestelde plan is opgenomen. Het beroep van [appellanten sub 8] is van
rechtswege mede gericht tegen het wijzigingsbesluit, waarin de functieaanduiding "dagrecreatief
medegebruik" ook niet op de verbeelding is opgenomen.

24.2.    De Afdeling overweegt dat de omstandigheid dat de aanduiding "dagrecreatief medegebruik"
niet op de verbeelding is opgenomen, niet eraan afdoet dat op grond van de planregels op de in
geding zijnde gronden recreatief medegebruik is toegestaan. De Afdeling ziet geen grond voor het
oordeel dat de raad niet in redelijkheid voor deze wijze van bestemmen heeft kunnen kiezen. Hierbij
wordt in aanmerking genomen dat niet is gebleken dat deze wijze van bestemmen nadelige gevolgen
heeft voor [appellanten sub 8].

     Het betoog slaagt niet.

Historische wandelroute

25.    [appellanten sub 8] kan zich niet verenigen met de aanduiding voor de historische wandelroute
die in het plan is opgenomen nabij zijn bedrijfswoning aan de [locatie 11] te Breukelen. Volgens
[appellanten sub 8] is de strook, waaraan de aanduiding is toegekend, te breed en is de ligging van
de wandelroute niet in overeenstemming met de route zoals die in de praktijk wordt gelopen.

25.1.    Op de verbeelding van het bij het bestreden besluit vastgestelde plan is aan een deel van
deze gronden de bestemming "Agrarisch met waarden" toegekend en de functieaanduiding
"specifieke vorm van agrarisch met waarden - historische wandelroute".

In artikel 3, lid 3.4, onder 3.4.3, van de planregels is het volgende bepaald:

"Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - historische wandelroute'



zijn de gronden tevens bestemd voor het gebruik als openbaar wandelpad.

     Op de verbeelding is aan een deel van deze gronden de bestemming "Recreatie" en de
functieaanduiding "specifieke vorm van recreatie - historische wandelroute" toegekend.

In artikel 15, lid 15.3, onder 15.3.3, van de planregels is het volgende bepaald:

"Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - historische wandelroute'
zijn de gronden tevens bestemd voor het gebruik als openbaar wandelpad."

     Het beroep van [appellanten sub 8] is van rechtswege mede gericht tegen het wijzigingsbesluit,
waarin - gelijk aan het bestreden besluit - de aanduiding voor de historische wandelroute is
opgenomen.

25.2.    Over de stelling van [appellanten sub 8] dat de strook, waaraan de aanduiding ten behoeve
van een historische wandelroute is toegekend, te breed is, heeft de raad toegelicht dat die
wandelroute globaal is aangeduid in het plan. De raad heeft hierbij toegelicht dat hij belang hecht aan
het behoud van deze wandelroute, omdat daarmee een verbinding voor wandelaars tot aan de Vecht
bestaat. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad bij de afweging van belangen in redelijkheid
de functieaanduiding ten behoeve van de historische wandelroute aan de gekozen gronden kunnen
toekennen. Hierbij is van betekenis dat [appellanten sub 8] niet aannemelijk heeft gemaakt dat dit
ernstige nadelige gevolgen voor hem heeft. Dat de ligging van de wandelroute niet in
overeenstemming is met de route zoals die in de praktijk wordt gelopen, heeft [appellanten sub 8]
evenmin aannemelijk gemaakt.

     Het betoog slaagt niet.

Het concrete initiatief van [appellant sub 4]

26.    [appellant sub 4] kan zich niet verenigen met het plan, voor zover het betreft de bestemming
"Buitenplaats" ter plaatse van perceel 5119 ter hoogte van [locatie 12] te Breukelen. [appellant sub 4]
stelt dat hier een woonbestemming met bouwvlak had moeten worden toegekend. Volgens [appellant
sub 4] is de raad ten onrechte voorbijgegaan aan zijn concrete bouwvoornemen ter plaatse van deze
nog onbebouwde gronden nabij de woning van zijn ouders.

Ontvankelijkheid

27.    De raad stelt dat [appellant sub 4] geen zienswijze heeft ingediend, zodat zijn beroep niet-
ontvankelijk is. Er heeft weliswaar binnen de termijn voor het indienen van een zienswijze een
gesprek plaatsgevonden met [appellant sub 4], maar hij heeft daarbij niet kenbaar gemaakt dat hij bij
die gelegenheid beoogde om een mondelinge zienswijze in te dienen, aldus de raad.

27.1.    Ingevolge artikel 8:1 van de Awb, in samenhang gelezen met artikel 8:6 van de Awb en artikel
2 van bijlage 2 bij de Awb alsmede met artikel 6:13 van de Awb, kan door een belanghebbende geen
beroep worden ingesteld tegen onderdelen van het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan
waarover hij bij het ontwerpplan geen zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij hem redelijkerwijs
niet kan worden verweten dit te hebben nagelaten.

27.2.    In de publicatie van het ontwerpplan is onder meer het volgende vermeld:

"Vanaf vrijdag 10 november 2017 kunt u gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of
mondeling een zienswijze kenbaar maken op het Ontwerpbestemmingsplan Rondom de Vecht. (…)
Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met de heer (…) of mevrouw (…)."

27.3.    De Afdeling stelt vast dat niet in geschil is dat op 11 december 2017, dus in de periode dat een
zienswijze kon worden ingediend, een gesprek heeft plaatsgevonden tussen [appellant sub 4] en één
van de in de publicatie genoemde personen. Hoewel van dit gesprek geen verslag, als bedoeld in
artikel 3:17 van de Awb is gemaakt, stelt de Afdeling vast dat, zoals ter zitting van de zijde van de
raad is erkend, in dit gesprek de wens van [appellant sub 4] om een woning te bouwen op het
genoemde perceel, dat deel uitmaakt van het plangebied "Rondom de Vecht", aan de orde is
gekomen. Daarmee moet er van worden uitgegaan dat [appellant sub 4] tijdens dat gesprek heeft
aangegeven zich niet te kunnen verenigen met het niet opnemen van een woning op die locatie in het
voorliggende plan. Onder deze omstandigheden heeft de raad hetgeen tijdens het gesprek naar
voren is gebracht naar het oordeel van de Afdeling niet mogen opvatten als een vooroverleg in het
kader van een eventueel toekomstig plan, maar had de raad het moeten aanmerken als een



mondelinge zienswijze over het bestemmingsplan dat thans aan de orde is. Nu die zienswijze is
gericht tegen een plandeel waartegen het beroep zich richt, ziet de Afdeling geen aanleiding voor het
oordeel dat het beroep van [appellant sub 4] niet-ontvankelijk is.

    Het verweer van de raad volgt de Afdeling niet.

Concreet initiatief

28.    [appellant sub 4] voert aan dat de raad ten onrechte geen rekening heeft gehouden met zijn
initiatief voor een woning. [appellant sub 4] stelt dat er tijdig duidelijkheid bestond over zijn initiatief
en dat hij een ruimtelijke onderbouwing heeft aangeleverd.

28.1.    Zoals hiervoor onder 9.1 is overwogen, is in het stelsel van de Wro een bestemmingsplan het
ruimtelijke instrument waarin de wenselijke toekomstige ontwikkeling van een gebied wordt
neergelegd. De raad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een
particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet
is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat
moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld. Als
bepaalde onderzoeken of andere stukken ontbreken én de bewijslast daarbij rust op de
initiatiefnemer, dan moet de gemeenteraad de initiatiefnemer daarop attenderen en meedelen
wanneer de ontbrekende stukken aangeleverd moeten worden (zie uitspraak van 14 augustus 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:2772).

28.2.    Vast staat dat ter plaatse van het perceel van 5119, betreffende de Straatweg in Breukelen,
geen woning is toegestaan in het bestemmingsplan dat is vastgesteld bij het bestreden besluit.
Aangezien dit ook niet is toegestaan in het wijzigingsbesluit, is het beroep van [appellant sub 4] van
rechtswege mede daartegen gericht.

28.3.    Naar het oordeel van de Afdeling is het initiatief van [appellant sub 4] voldoende concreet en
tijdig kenbaar gemaakt bij de raad. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat [appellant sub 4] in zijn
contacten met de gemeente tijdens de zienswijzefase heeft aangegeven waar precies hij een woning
wenst te realiseren. Verder stelt de Afdeling vast dat de raad bij de vaststelling van het plan niet is
ingegaan op de mondelinge zienswijze van [appellant sub 4] en ook niet heeft aangegeven welke
stukken nog nodig waren of op welke aspecten nader onderzoek was vereist. De Afdeling is gelet op
het vorenstaande van oordeel dat de raad een ruimtelijke afweging had moeten maken over het
initiatief van [appellant sub 4] bij de vaststelling van het plan, althans deugdelijk had moeten
motiveren waarom een woning, gezien wat [appellant sub 4] naar voren had gebracht, niet
aanvaardbaar zou zijn.

     Het betoog slaagt.

Plandeel [locatie 5] te Breukelen

29.    Aan [locatie 5] is [appellanten sub 2] gevestigd. Dit is een bedrijf dat zich richt op het
produceren en bottelen van vruchtensappen. In het plan dat bij het bestreden besluit is vastgesteld,
is dit bedrijf positief bestemd. Ook in het wijzigingsbesluit is het bedrijf positief bestemd.

     [appellanten sub 2] is het ermee eens dat haar bedrijf positief is bestemd, maar kan zich
desondanks niet verenigen met het bestemmingsplan, omdat de raad haar concrete
uitbreidingsplannen niet heeft afgewogen.

     [appellant sub 1], [appellant sub 6] en anderen en de Vechtplassencommissie kunnen zich niet
verenigen met het bestemmingsplan, omdat ten opzichte van het voorheen geldende plan een
aanzienlijke uitbreiding van het bedrijf [appellanten sub 2] wordt toegestaan, terwijl dit tot overlast
leidt. De raad heeft volgens hen geen deugdelijk onderbouwde ruimtelijke afweging gemaakt bij de
vaststelling van de planregeling voor de gronden van [appellanten sub 2].

Productieactiviteiten [locatie 5]

30.    [appellanten sub 2] klaagt dat de raad de functieaanduiding "specifieke bouwaanduiding - 1"
aan de verkeerde gronden heeft toegekend, waardoor onbedoeld zijn productieactiviteiten zijn
wegbestemd, gelet op de voorwaardelijke verplichting van artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5, van de
planregels. [appellanten sub 2] kan zich ook niet verenigen met artikel 4, lid 4.4, onder 4.4.1, aanhef
en onder g, van de planregels, welke planregel is toegevoegd aan het plan in het wijzigingsbesluit.



[appellanten sub 2] wijst erop dat door deze planregel, bezien in combinatie met de plaatsing van de
aanduiding "specifieke bouwaanduiding - 1" op de verbeelding, onbedoeld het gebruik van de
gronden voor de productie van sappen is verboden.

31.    Ter zitting is gebleken dat de raad de functieaanduiding "specifieke bouwaanduiding - 1" aan de
verkeerde gronden heeft toegekend. Het was de bedoeling van de raad om die aanduiding alleen toe
te kennen aan het nog onbebouwde zuidelijke deel van het bouwvlak (onder de streepjes op de
verbeelding). Gelet hierop heeft de raad in zoverre dan ook niet bereikt wat hij heeft beoogd, zodat
reeds hierom moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit in zoverre
niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen.

     In een nader stuk heeft de raad erkend dat het in het wijzigingsbesluit toegevoegde artikel 4, lid
4.4, onder 4.4.1, sub g, van de planregels onbedoeld de productieactiviteiten verbiedt. Nu de raad zich
in zoverre op een ander standpunt stelt dan hij in het wijzigingsbesluit heeft gedaan en niet is
gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding hebben gegeven, moet worden
geoordeeld dat het wijzigingsbesluit wat betreft artikel 4, lid 4.4, onder 4.4.1, sub g, van de
planregels niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.

     De betogen slagen. Overigens zal de Afdeling hierna de andere beroepsgronden over de
planregeling voor [locatie 5] beoordelen uitgaande van de bedoeling van de raad om hier
productieactiviteiten toe te staan.

Rechtsonzekere planregeling - het begrip "ambachtelijk"

32.    [appellant sub 6] en anderen en de Vechtplassencommissie wijzen erop dat aan de gronden van
[appellanten sub 2] de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijk productiebedrijf van
vruchtensappen" is toegekend, maar dat onduidelijk - en daarmee rechtsonzeker - is wat onder
"ambachtelijk" wordt verstaan. Zij voeren in dit verband aan dat het begrip "ambachtelijk" niet is
gedefinieerd in de planregels. Ook stellen zij in dit kader dat de raad een andere invulling van dit
begrip hanteert dan in het voorheen geldende bestemmingsplan werd gehanteerd. Het begrip
'ambachtelijk' was in het voorgaande plan gedefinieerd als "het handmatig vervaardigen, herstellen of
bewerken van producten en voorwerpen". Volgens [appellant sub 6] en anderen en de
Vechtplassencommissie is [appellanten sub 2] een industrieel bedrijf dat machinaal vruchtensappen
produceert. Doordat het begrip "ambachtelijk" door de uitleg die de raad daaraan geeft betekenisloos
is geworden in het voorliggende plan, worden daarmee volgens hen de gebruiksmogelijkheden van
het terrein van [appellanten sub 2] aanzienlijk verruimd ten opzichte van het voorgaande plan. De
raad heeft de toename van de productiecapaciteit die daarmee mogelijk wordt gemaakt en de
ruimtelijk effecten daarvan - zoals een toename van verkeer en het effect daarvan op het woon- en
leefklimaat van omwonenden - niet onderzocht, aldus [appellant sub 6] en anderen en de
Vechtplassencommissie.

32.1.    Op de verbeelding is aan de gronden van [appellanten sub 2] de bestemming "Bedrijf"
toegekend en ook de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijk productiebedrijf van
vruchtensappen".

     In artikel 4, lid 4.1, van de planregels, die bij het bestreden besluit zijn vastgesteld, is het volgende
bepaald:

"De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven zoals genoemd in categorie 1 en 2 van de in de bijlage bij de regels opgenomen ‘Staat
van bedrijfsactiviteiten’, tenzij op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf van categorie’
anders staat aangeven (lees: aangegeven) en uitsluitend ter plaatse van de hieronder vermelde
aanduiding, tevens voor dat bedrijf:

(adres) [locatie 5], Breukelen

(omschrijving) ambachtelijk productiebedrijf van vruchtensappen

(aanduiding) "Specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijk productiebedrijf van vruchtensappen".

     Het wijzigingsbesluit bevat eenzelfde regeling.

32.2.    De raad stelt dat ambachtelijke bereiding niet betekent dat de productie geheel handmatig
plaatsvindt, maar dat niet vooraf volledig vaststaat wat de kwaliteit van de eindproducten zal zijn. De



uiteindelijke kwaliteit is voor een groot deel afhankelijk van de keuzes die de producent bij het
productieproces maakt. De raad wijst in dit verband op de tekening behorende bij de
milieuvergunning, op basis waarvan volgens de raad slechts een klein deel van het pand in gebruik
voor de daadwerkelijke productie van de sappen en de rest van het pand wordt gebruikt als opslag -
en expeditieruimte. Volgens de raad is het gebruik van [appellanten sub 2] nog steeds te kenmerken
als een kleinschalige en ambachtelijke bedrijfsvoering.

33.    De Afdeling stelt vast dat de raad een andere invulling aan het begrip "ambachtelijk" geeft dan
de invulling die aan dat begrip in het voorheen geldende bestemmingsplan voor de gronden van
[appellanten sub 2] is gegeven, in welk plan onder een "ambachtelijke bedrijfsvoering" werd
verstaan: het handmatig vervaardigen, herstellen of bewerken van producten en voorwerpen. De
invulling die de raad thans voor het begrip "ambachtelijk" hanteert, is bovendien niet vastgelegd in
het voorliggende bestemmingsplan, waarin het begrip "ambachtelijk" niet is gedefinieerd, en de
invulling die de raad hanteert is ook niet te herleiden tot een uitleg die in het normaal spraakgebruik
aan dit begrip wordt gegeven. Met [appellant sub 6] en anderen en de Vechtplassencommissie is de
Afdeling van oordeel dat artikel 4, lid 4.1, onder a, van de planregels onduidelijk en dus rechtsonzeker
is, voor zover het betreft het begrip "ambachtelijk".

     Het betoog slaagt.

Ruimtelijke afweging toegestane bedrijfsactiviteiten [appellanten sub 2]

34.    [appellant sub 1], [appellant sub 6] en anderen en de Vechtplassencommissie voeren aan dat de
uitbreiding van het bedrijf van [appellanten sub 2] een verkeersaantrekkende werking heeft en
negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. Zij wijzen hierbij erop dat het leidt tot een
toename van vrachtverkeer op de smalle Zandweg. Dit leidt onder meer tot gevaarlijke
verkeerssituaties. [appellant sub 6] en anderen betogen verder dat de raad de effecten van het plan
voor hun woon- en leefklimaat ten onrechte niet heeft onderzocht.

    [appellanten sub 2] voert daarentegen aan dat de raad ten onrechte geen rekening heeft
gehouden met haar initiatiefplan om de bedrijfsbebouwing met 1.100 m2 uit te breiden. [appellanten
sub 2] voert ook aan dat de raad de extra bouwmogelijkheden die de algemene
afwijkingsbevoegdheid in artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.4, van de planregels biedt bij recht had moeten
toestaan.

     [appellant sub 6] en anderen keren zich eveneens tegen deze algemene afwijkingsbevoegdheid.
Zij betogen dat de raad de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de daarbij gegeven bouwmogelijkheid
ten onrechte niet heeft onderzocht bij de vaststelling van het plan. Het doorschuiven van die
beoordeling naar het moment dat eventueel van die afwijkingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt, is
volgens [appellant sub 6] en anderen niet toegelaten.

34.1.    De raad stelt dat bij de voorbereiding van het plan gesprekken zijn gevoerd met [appellanten
sub 2] en dat daarbij overeenstemming is bereikt over de omvang van de uitbreidingsmogelijkheden
die in het plan worden opgenomen. Die uitbreidingsmogelijkheden zijn aangeduid op de verbeelding,
waarbij het bestemmingsvlak is verplaatst en vergroot. Verder wijst de raad op een motie die bij de
vaststelling van het plan is aangenomen, waarin het standpunt over verdere
uitbreidingsmogelijkheden is verwoord. Ook wijst de raad op de voor de gronden van [appellanten
sub 2] geldende algemene afwijkingsbevoegdheid die onder voorwaarden vergroting van
bedrijfsgebouwen met 15% mogelijk maakt.

34.2.    Zoals hiervoor onder 9.1 is overwogen, is in het stelsel van de Wro een bestemmingsplan het
ruimtelijke instrument waarin de wenselijke toekomstige ontwikkeling van een gebied wordt
neergelegd. De raad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een
particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet
is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat
moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld.

34.3.     De Afdeling stelt voorop op dat de raad geen kenbare ruimtelijke afweging heeft gemaakt
over de ruimtelijke gevolgen van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van [appellanten sub 2] die
zij in het plan heeft beoogd toe te staan. Het had op de weg van de raad gelegen om een afweging
van de ruimtelijk relevante aspecten, zoals de effecten voor het verkeer en het woon- en leefklimaat



van omwonenden, kenbaar bij zijn beoordeling te betrekken, te meer nu de planregeling voor
[appellanten sub 2] afwijkt van die onder het voorheen geldende bestemmingsplan (waarbij de
Afdeling verwijst naar hetgeen in hiervoor onder 33 is opgemerkt over het begrip "ambachtelijk").

Hierbij is van belang dat de raad inzichtelijk maakt in hoeverre sprake zal zijn van een toename van
vrachtverkeer op het Zandpad. De raad dient verder de effecten van de bedrijfsactiviteiten mede te
bezien in het licht van het concrete initiatief voor (verdere) bedrijfsuitbreiding van [appellanten sub 2].
Hierover overweegt de Afdeling het volgende.

     Niet in geschil is dat de uitbreidingsplannen van [appellanten sub 2] concreet zijn en tijdig kenbaar
zijn gemaakt. Het plan voorziet in een vergroting van het bouwvlak met ongeveer 250 m2 voor de
bedrijfslocatie van [appellanten sub 2], waarmee uitbreiding van de bebouwing mogelijk wordt
gemaakt. Daarmee is een deel van de gewenste 1.100 m2 aan uitbreidingsmogelijkheden
meegenomen in het plan. De raad heeft evenwel geen (kenbare) ruimtelijke afweging gemaakt over
de overige, door [appellanten sub 2] gewenste uitbreidingsmogelijkheden. De Afdeling stelt in dit
kader vast dat de raad niet heeft aangegeven welke stukken nog nodig waren of op welke aspecten
nader onderzoek was vereist. De Afdeling is gelet op het vorenstaande van oordeel dat de raad een
ruimtelijke afweging had moeten maken over de vraag of het initiatief van [appellanten sub 2] voor
vergroting van de bebouwingsmogelijkheden tot 1.100 m2 bij recht kon worden toegestaan,
overigens mede bezien in het licht van wat de andere appellanten - die zich tegen de vergroting
verzetten - hebben ingebracht. Weliswaar heeft de raad het standpunt ingenomen, met verwijzing
naar een aangenomen motie, dat verdere uitbreiding van [appellanten sub 2] niet wenselijk is, mede
vanwege het zware vrachtverkeer dat van en naar [appellanten sub 2] rijdt op het Zandpad, maar de
raad heeft nagelaten om dit standpunt nader te motiveren.

     Wat betreft de algemene afwijkingsbevoegdheid van artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.4, van de
planregels merkt de Afdeling het volgende op. De raad had - gezien de beroepsgronden van
[appellanten sub 2] en [appellant sub 6] en anderen op dit punt - dienen te beoordelen of hij de extra
bouwmogelijkheden die de afwijkingsbevoegdheid in artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.4, van de planregels
biedt bij recht konden worden toegestaan, zoals [appellanten sub 2] wenst, dan wel in het geheel
achterwege hadden dienen te blijven, zoals [appellant sub 6] en anderen wensen. Het bestreden
besluit en het wijzigingsbesluit missen een deugdelijke motivering op dit punt. Dat deze
afwijkingsbevoegdheid algemeen van aard is, leidt niet tot een ander oordeel. Daarbij betrekt de
Afdeling het volgende. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 16 juli 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:2618, kan bij algemene afwijkingsbevoegdheden die geen betrekking hebben op
een specifieke locatie en waarbij voorwaarden zijn gesteld die verzekeren dat de toepassing daarvan
niet in strijd komt met een goede ruimtelijke ordening, de raad in beginsel volstaan met een afweging
of deze in het algemeen op een ruimtelijk aanvaardbare wijze kunnen worden toegepast. Dat ligt
anders indien een concrete aanleiding bestaat om af te wegen of dergelijke afwijkings- en
wijzigingsbevoegdheden op een specifieke locatie op een ruimtelijk aanvaardbare wijze kunnen
worden toegepast dan wel in het geval van wettelijke verplichtingen. Naar het oordeel van de Afdeling
bestond in dit geval concrete aanleiding voor een specifieke afweging of de afwijkingsbevoegdheid op
ruimtelijke aanvaardbare wijze kan worden toegepast. Daarbij is van belang dat sprake is van een
bestaande verkeerssituatie op het Zandpad, die door de raad zelf ook als onwenselijk wordt gezien,
gezien de aangenomen motie dat de schaal en omvang van de bedrijfsvoering van [appellanten sub
2] niet meer passend is aan het Zandpad en verdere uitbreiding op deze locatie niet gewenst is.

     De betogen slagen.

Voorwaardelijke verplichtingen     

35.    [appellanten sub 2] kan zich verder niet verenigen met de voorwaardelijke verplichting in artikel
4, lid 4.3, onder 4.3.5, van de planregels, voor zover daarmee is bepaald dat de vergroting van de
bebouwing alleen mag worden aangewend voor opslag. [appellanten sub 2] wijst erop dat er
activiteiten worden verricht die niet onder opslag vallen en evenmin onder productie, zoals
bijvoorbeeld het stallen van landbouwvoertuigen of de reparatie van machines. Niet valt in te zien
waarom dergelijke activiteiten ruimtelijk niet aanvaardbaar zijn, aldus [appellanten sub 2].

     [appellant sub 6] en anderen en [appellant sub 1] betogen dat de voorwaardelijke verplichting in
artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5, van de planregels niet waarborgt dat de uitbreiding alleen voor opslag



mag worden gebruikt. Volgens hen is ten onrechte niet vastgelegd dat die uitbreidingsmogelijkheid
niet mag worden gebruikt voor uitbreiding van de productiecapaciteit. [appellant sub 6] en anderen
kunnen zich verder niet verenigen met het wijzigingsbesluit omdat daarmee rechtsonzekerheid is
ontstaan wat betreft de voorwaardelijke verplichting voor [locatie 5]. Zij wijzen erop dat de
formulering van de in het wijzigingsbesluit toegevoegde voorwaardelijke verplichting in artikel 5, lid
5.4, onder 5.4.1, van de planregels ten onrechte afwijkt van de voorwaardelijke verplichting die in
artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5 van de planregels is opgenomen. Zij wijzen in dit kader erop dat in artikel
5, lid 5.4, onder 5.4.1, een termijn van 3 maanden voor het slopen van een bouwwerk is opgenomen
en die termijn ontbreekt in artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5, van de planregels. Omdat beide
voorwaardelijke verplichtingen hetzelfde doel hebben, is die afwijking volgens hen rechtsonzeker en
moet die termijn worden geschrapt. Daarentegen betoogt de Vechtplassencommissie dat de termijn
van 3 maanden ten onrechte niet in artikelonderdeel 4.3.5 is opgenomen.

35.1.    In het plan, zoals dat bij het bestreden besluit is vastgesteld, is onder het kopje
"Voorwaardelijke verplichting [locatie 5]" het volgende bepaald in artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5, van de
planregels:

"Ten behoeve van het vergroten van de binnen het bouwvlak aanwezige bebouwing ter plaatse van
de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 1’ ten behoeve van opslag met maximaal 17% van het
oppervlak van de aanwezige bebouwing, dient de aanwezige bebouwing ter plaatse van de
aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 2’ geheel verwijderd te worden, met dien verstande dat de
vergroting uitsluitend mag plaatsvinden op de onbebouwde gronden binnen het aanwezige
bouwvlak."

     In artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5, van de planregels, zoals vastgesteld in het wijzigingsbesluit, is
onder het kopje "Voorwaardelijke verplichting [locatie 5]" het volgende bepaald:

"Ten behoeve van het vergroten van de binnen het bouwvlak aanwezige bebouwing ter plaatse van
de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 1’ ten behoeve van opslag met maximaal 17% van het
oppervlak van de aanwezige bebouwing, dient de aanwezige bebouwing ter plaatse van de
aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 2’ binnen de bestemming "Bos" geheel verwijderd te worden,
met dien verstande dat de vergroting uitsluitend mag plaatsvinden op de onbebouwde gronden
binnen het aanwezige bouwvlak."

     De Afdeling stelt vast dat ten opzichte van de planregel in het bestreden besluit in het
wijzigingsbesluit de zinsnede "binnen de bestemming "Bos"" is toegevoegd. In het wijzigingsbesluit is
verder bij de bestemming "Bos" een voorwaardelijke verplichting toegevoegd in artikel 5, lid 5.4, onder
5.4.1, van de planregels. Dat artikelonderdeel luidt als volgt:

"Ten behoeve van het vergroten van de binnen het bouwvlak aanwezige bebouwing ter plaatse van
de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 1‘ ten behoeve van opslag met maximaal 17% van het
oppervlak van de aanwezige bebouwing binnen de bestemming ‘Bedrijf’, dient de aanwezige
bebouwing ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 2’ binnen 3 maanden na
realisatie ter plaatse van de bebouwing ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding - 1’ geheel
verwijderd te worden, met dien verstande dat de vergroting uitsluitend mag plaatsvinden op de
onbebouwde gronden binnen het aanwezige bouwvlak."

35.2.    De Afdeling overweegt over artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5, van de planregels als volgt. Ter
zitting is gebleken dat de raad hiermee onder meer heeft beoogd te regelen dat in geval van een
vergroting van de binnen het bouwvlak aanwezige bebouwing die vergroting niet voor activiteiten ten
behoeve van de productie mag worden gebruikt. De Afdeling is van oordeel dat die bedoeling in dit
artikellid niet, althans niet duidelijk, naar voren komt. De formulering van de voorwaardelijke
verplichting duidt namelijk erop dat alleen opslag is toegestaan. Gelet op het vorenstaande heeft de
raad in zoverre niet bereikt wat hij heeft beoogd, zodat reeds hierom moet worden geoordeeld dat
het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand
zijn gekomen.

     Bovendien heeft de raad met artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5, van de planregels geregeld dat
bepaalde andere activiteiten, zoals de stalling en reparaties waar [appellanten sub 2] ter zitting op
heeft gewezen, niet zijn toegestaan, terwijl de raad niet heeft gesteld dat die activiteiten ruimtelijk
onaanvaardbaar zijn. In dit opzicht is deze planregel niet deugdelijk gemotiveerd.



     De Afdeling stelt verder vast dat de voorwaardelijke verplichting van artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5,
van de planregels op hoofdlijnen gelijk is aan de voorwaardelijke verplichting van artikel 5, lid 5.4,
onder 5.4.1, van de planregels. Het verschil, waar [appellant sub 6] en anderen en de
Vechtplassencommissie op hebben gewezen, is dat in artikelonderdeel 4.3.5 de termijn van 3
maanden ontbreekt die in artikelonderdeel 5.4.1 wel is opgenomen. De Afdeling vindt het onduidelijk
waarom dit verschil in de planregels wordt gemaakt, aangezien beide voorwaardelijke verplichtingen
eenzelfde strekking hebben. Daarom is de toevoeging van artikelonderdeel 5.4.1 in het
wijzigingsbesluit, naar het oordeel van de Afdeling, niet deugdelijk gemotiveerd.

     De betogen slagen.

Millieueffectrapport ontbreekt

36.    [appellant sub 1] betoogt dat ten onrechte geen milieueffectrapport (hierna: MER) is gemaakt,
omdat voor de productie van vruchtensap bij [appellanten sub 2] het fruit uit het buitenland wordt
geïmporteerd en het transport daarvan daardoor zeer milieuvervuilend is.

36.1.    De Afdeling overweegt dat de gevallen waarin het verrichten van een milieueffectbeoordeling
en/of het eventueel maken van een MER is vereist, zijn beschreven in onderdeel C en D van de bijlage
behorende bij het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.). Het vervoeren van fruit als
zodanig is geen activiteit die in het Besluit m.e.r. is aangemerkt als een activiteit waarvoor een MER
moet worden gemaakt. Reeds hierom slaagt dit betoog niet.

    Overigens heeft [appellant sub 1] niet onderbouwd dat voor de bedrijfsvoering van [appellanten
sub 2] aan de drempelwaarden voor een van de categorieën in onderdeel C en D van het Besluit m.e.r.
wordt voldaan of dat er gebreken aan de zogenoemde vormvrije m.e.r.-beoordeling als bedoeld in
artikel 2, vijfde lid, van het Besluit m.e.r. zouden kleven.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

37.    [appellant sub 6] en anderen betogen dat het plan in strijd is met het 'Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerplan, deel D, trajectnota Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis' , van de gemeente
Stichtse Vecht (hierna: het GVVP), omdat daarin is vermeld dat overleg met [appellanten sub 2] moet
worden gestart over verplaatsing. Daarmee erkent de raad volgens [appellant sub 6] en anderen dat
[appellanten sub 2] op de huidige locatie niet langer ruimtelijk aanvaardbaar is. De verruiming van de
bedrijfsmogelijkheden waarin het plan voorziet op de huidige locatie is in strijd met het GVVP, aldus
[appellant sub 6] en anderen.

37.1.    In het GVVP is vermeld dat meer dan de helft van de vrachtwagenbewegingen op het
zuidelijke deel van het Zandpad wordt veroorzaakt door [appellanten sub 2] en dat een verplaatsing
van dit bedrijf tot een aanzienlijke vermindering van het aantal vrachtwagenbewegingen op het
Zandpad zal leiden. Het verdient aanbeveling hierover met de eigenaar in overleg te gaan, aldus het
GVVP. Het starten van overleg ten aanzien van eventuele verplaatsing van [appellanten sub 2] is ook
als actiepunt opgenomen in paragraaf 7 van het GVVP.

    Anders dat [appellant sub 6] en anderen betogen, valt in het GVVP niet te lezen dat de
aanwezigheid van [appellanten sub 2] op de huidige locatie uit ruimtelijk oogpunt onaanvaardbaar is
en evenmin dat bedrijfsverplaatsing noodzakelijk is. Van strijd met het GVVP is geen sprake.

     Dit betoog slaagt niet.

Onjuist geformuleerde planregel

38.    [appellanten sub 2] en [appellant sub 6] en anderen hebben aangevoerd dat in het bestreden
besluit een onjuist geformuleerde planregel is opgenomen. Dit is artikel 4, lid 4.4, onder 4.4.3, van de
planregels, welke bepaling volgens hen rechtsonzeker is.

38.1.    In het plan, dat bij het bestreden besluit is vastgesteld, is in artikel 4, lid 4.4, onder 4.4.3, van
de planregels het volgende bepaald:

"Ten behoeve van het vergroten van het vloeroppervlak dat gebruikt mag worden voor opslag tot
maximaal 17% van het bebouwde vloeroppervlak ter plaatse van de aanduiding ‘maximum percentage
vloeroppervlak’ dient de aanwezige bebouwing ter plaatse van de".

38.2.    De Afdeling stelt vast dat de raad deze planregel in het wijzigingsbesluit uit het plan heeft



verwijderd. Niet is gebleken dat [appellanten sub 2] zich verzet tegen de verwijdering van de
genoemde planregel. Ter zitting is gebleken dat [appellant sub 6] en anderen met deze verwijdering
kunnen instemmen. Uit het vorenstaande vloeit voort dat het bestreden besluit wat betreft genoemde
planregel geen betekenis meer heeft. Het aangevoerde over de genoemde planregel in het bestreden
besluit behoeft daarom geen bespreking meer.

     Het betoog slaagt niet.

Plandeel [locatie 6]: helikopterluchthaven

39.    [appellant sub 1] woont aan het Zandpad en kan zich niet verenigen met de planregeling voor
de helikopterhaven aan het [locatie 6] te Breukelen. Hij wijst op de nadelige effecten van de
helikopterhaven.

     [appellant sub 7] woont aan het [locatie 6] en KNSF heeft een kantoor op het daar aanwezige
landgoed. [appellant sub 7] en KNSF kunnen zich wel verenigen met de helikopterhaven, maar niet
met de exacte wijze waarop de helikopterhaven in het bestemmingsplan is geregeld.

39.1.    Op de verbeelding van het bestreden besluit is aan de gronden aan het [locatie 6] te
Breukelen de bestemming "Buitenplaats" toegekend en de aanduiding "specifieke vorm van verkeer -
helikopterluchthaven".

In het bij het bestreden besluit vastgestelde plan is in artikel 6, lid 6.1, onder h, van de planregels
bepaald dat ter plaatse van de aanduiding "helikopterluchthaven" tevens een helikopterluchthaven
toegestaan.

De beroepen van [appellant sub 1], [appellant sub 7] en KNSF zijn van rechtswege mede gericht
tegen het wijzigingsbesluit, waarin de helikopterhaven eveneens is op deze wijze is bestemd.

Illegale aanwezigheid?

40.    [appellant sub 1] stelt dat de helikopterhaven aan het [locatie 6] in het verleden illegaal is
aangelegd in een natuurgebied. Mede vanwege de geluidsoverlast en milieueffecten had de raad de
helikopterhaven in het voorliggende plan niet moeten toestaan, aldus [appellant sub 1].

40.1.    De Afdeling stelt vast dat de helikopterhaven dient ter ondersteuning van de
bedrijfsactiviteiten van KNSF. Wat er ook zij van de vraag of de helikopterhaven ooit illegaal is
aangelegd, het staat vast dat de helikopterhaven, waarvoor een luchthavenregeling geldt, thans
legaal aanwezig is. In beginsel dient de raad, zoals hier ook is gebeurd, legaal bestaand gebruik als
zodanig te bestemmen. Tegen die achtergrond mocht de raad een regeling in het plan opnemen op
grond waarvan het gebruik van de in geding zijnde gronden als helikopterhaven is toegestaan.

     Het betoog slaagt niet.

Systematiek met aanduiding

41.    [appellant sub 7] en KNSF betogen dat het niet logisch is om de bestaande helikopterhaven op
het landgoed door middel van een aanduiding binnen de bestemming "Buitenplaats" toe te staan,
aangezien daarmee die zelfstandige functie niet voldoende kenbaar is. Een andere bestemming lag
volgens hen meer voor de hand.

41.1.    De Afdeling is van oordeel dat de raad in dit geval op goede gronden voor een
functieaanduiding op de verbeelding ter hoogte van de helikopterhaven heeft gekozen. De
omstandigheid dat een helikopterhaven een zelfstandige functie is die geen verband houdt met het
landgoed of de bestemming "Buitenplaats", betekent niet dat daarvoor een andere bestemming moet
worden toegekend.

    Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, in
samenhang gelezen met artikel 1.2.6, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening, moet de raad
het bestemmingsplan vormgeven en inrichten overeenkomstig de standaard SVBP2012 die is
opgenomen in bijlage 5 van deze Regeling. In paragraaf 5.3 van het SVBP2012 is over
functieaanduidingen opgenomen dat zij ook kunnen worden gebruikt om op een bepaalde locatie een
specifieke, niet bij de bestemming passende, functie toe te laten. Dat voor de helikopterhaven ook
een andere bestemming had kunnen worden gekozen door de raad, betekent dus niet dat het plan op
dit punt niet in overeenstemming is met het SVBP2012.



     Dit betoog slaagt niet.

Ontbreken obstakelvrije zone

42.    [appellant sub 7] en KNSF voeren aan dat ten onrechte in het plan een regeling voor een
obstakelvrije zone ontbreekt. Dit leidt tot rechtsonzekerheid, aldus [appellant sub 7] en KNSF.

42.1.    In het plan dat bij het bestreden besluit is vastgesteld is geen regeling opgenomen voor een
obstakelvrije zone rondom de helikopterluchthaven. Het beroep van [appellant sub 7] en KNSF is van
rechtswege mede gericht tegen het wijzigingsbesluit, waarin eveneens een obstakelvrije zone
rondom de helikopterluchthaven ontbreekt.

42.2.    De Afdeling ziet in wat [appellant sub 7] en KNSF hebben aangevoerd geen
aanknopingspunten voor het oordeel dat het uit oogpunt van rechtszekerheid nodig was om in het
plan een regeling voor een obstakelvrije zone op te nemen. Verder stelt de raad zich terecht op het
standpunt dat artikel 14 van het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' geen verplichting bevat om
een dergelijke zone in een bestemmingsplan vast te leggen. Voorts heeft de raad met juistheid erop
gewezen dat in luchthavenregeling "Luchthaven [locatie 6] te Breukelen" uit 2012 voor deze
helikopterhaven ook geen obstakelvrije zone is vastgelegd, zodat niet valt in te zien waarom dit in het
plan wel geregeld zou moeten worden.

     Dit betoog slaagt niet. 

Uitsterfregeling

43.    [appellant sub 7] en KNSF betogen dat artikel 6, lid 6.5, onder 6.5.3, van de planregels
inhoudende dat het gebruik van de gronden als helikopterhaven vervalt als dit gebruik langer dan een
jaar wordt onderbroken of als de provinciale luchthavenregeling is komen te vervallen, rechtsonzeker
is.

43.1.    In artikel 6, lid 6.5, onder 6.5.3, van de planregels, zoals vastgesteld met het bestreden
besluit, is het volgende bepaald:

"[…]

Indien het gebruik ter plaatse van de aanduiding ‘helikopterluchthaven’ na het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken
of de door Provinciale Staten afgegeven luchthavenregeling is komen te vervallen, is het verboden het
gebruik als helikopterluchthaven daarna te hervatten."

     De beroepen van [appellant sub 1], [appellant sub 7] en KNSF zijn van rechtswege mede gericht
tegen het wijzigingsbesluit, waarin deze planregel ook is opgenomen.

43.2.    De Afdeling overweegt dat artikel 6, lid 6.5, onder 6.5.3, van de planregels is aan te merken
als een zogenoemde uitsterfregeling. In dit geval is de Afdeling van oordeel dat aan de hand van de
bestreden planregel objectief kan worden vastgesteld wanneer de gronden niet langer als
helikopterhaven mogen worden gebruikt. Anders dan [appellant sub 7] en KNSF betogen, is deze
planregeling dan ook niet rechtsonzeker.

     Dit betoog slaagt niet.

Type helikopters

44.    [appellant sub 7] en KNSF voeren aan dat in artikel 6, lid 6.5.3, van de planregels ten onrechte is
opgenomen met welk type helikopters de vergunninghouder mag opstijgen en landen. Bij vervanging
van de huidige helikopters zou dit direct tot een knelpunt leiden, omdat het gebruik daarvan dan niet
is toegestaan. Het type helikopter vastleggen in de planregels is niet noodzakelijk, aangezien dit
reeds in de luchthavenregeling is vastgelegd, aldus [appellant sub 7] en KNSF.

45.    In artikel 6, lid 6.5.3, van de planregels is het volgende bepaald:

"Ter plaatse van de aanduiding "helikopterluchthaven" is het toegestaan conform de verleende
vergunning van de provincie de volgende typen helikopters te (laten) opstijgen en landen:

a. een Eurocopter EC-120;

b. een Eurocopter EC-130;

c. een Eurocopter EC-135.



[…]."

     Het beroep van [appellant sub 7] en KNSF is van rechtswege mede gericht tegen het
wijzigingsbesluit, waarin dezelfde planregel is opgenomen.

45.1.    Het toegestane type helikopters is geregeld in de luchthavenregeling die voor de
helikopterhaven is vastgesteld. Ter plaatse van de bedoelde helikopterhaven mogen op grond van
artikel 3.2.5.2.1 van de luchthavenregeling uitsluitend de daarin genoemde helikopters opstijgen en
landen.

     De raad heeft toegelicht dat het toegestane type helikopters in het bestemmingsplan "één-op-
één" is overgenomen uit de luchthavenregeling. De raad wenst hier niet, althans niet zonder nadere
afweging, het stijgen of landen van andere type helikopters toe te staan.

     De Afdeling stelt vast dat in de luchthavenregeling is geregeld welke type helikopters zijn
toegestaan om vanaf de helikopterhaven op te stijgen of te landen. Indien de initiatiefnemer van de
helikopterhaven met andere typen helikopters (bijvoorbeeld grotere helikopers) wenst te landen of op
wenst te stijgen, zal de luchthavenregeling gewijzigd moeten worden. De Afdeling is van oordeel dat
de raad niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat artikel 6, lid 6.5.3, van de planregels vanuit het oogpunt
van een goede ruimtelijke ordening een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de in de
luchthavenregeling opgenomen bepaling van de toegestane type helikopters.

     Het betoog slaagt.

Plandeel [locatie 6] - gebruiksmogelijkheden bebouwing

46.    [appellant sub 7] en KNSF voeren aan dat, zoals zij in hun zienswijze hebben gesteld, ten
onrechte niet alle bebouwing op het perceel positief is bestemd, waarbij zij in het bijzonder gewezen
hebben op een theater en de orangerie. Verder sluit de planregeling niet aan op het bestaande
gebruik en biedt deze onvoldoende gebruiksmogelijkheden binnen de bebouwing op het landgoed,
aldus [appellant sub 7] en KNSF. Volgens [appellant sub 7] en KNSF heeft de raad verzuimd de
bebouwing en het gebruik zorgvuldig te inventariseren.

47.    Het beroep van [appellant sub 7] en KNSF is van rechtswege mede gericht tegen het
wijzigingsbesluit, waarin eenzelfde planregeling ter hoogte van [locatie 6] is opgenomen als in het
bestreden besluit.

47.1.    De Afdeling overweegt dat het op de weg van de raad had gelegen om - mede naar aanleiding
van wat [appellant sub 7] en KNSF in hun zienswijze naar voren hebben gebracht - de bestaande
bebouwing en het bestaande gebruik van de bebouwing op genoemd perceel te inventariseren. Nu
ter zitting is gebleken dat de raad dit niet heeft onderzocht en evenmin dat hij de hiermee
samenhangende belangen van [appellant sub 7] en KNSF bij de vaststelling van het plan heeft
betrokken, heeft de raad het plan in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

     Het betoog slaagt.

Evenementen - buitenplaats Goudestein

48.    Buitenplaats Goudestein ligt aan de Diependaalsedijk 19 in Maarssen. Het landgoed is een
openbaar park, waar al jaren allerlei lokale evenementen worden gehouden en sinds een aantal jaren
is daar ook een tijdelijke ijsbaan gelegen.

49.    De Wijkcommissie en de Vechtplassencommissie kunnen zich niet verenigen met de planregeling
voor met name de meerdaagse evenementen.

49.1.    Op de verbeelding van het bestreden besluit zijn aan het landgoed

ten zuiden van het landhuis twee aanduidingen toegekend, te weten 'specifieke vorm van cultuur en
ontspanning - evenemententerrein 1' en op een deel daarvan 'specifieke vorm van cultuur en
ontspanning - evenemententerrein 2'. Evenemententerrein 2 is bedoeld voor de tijdelijke
schaatsbaan.

     Ingevolge artikel 6, lid 6.5, onder 6.5.2, is onder het kopje "Evenemententerrein" het volgende
vermeld:

"a. Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein - 1’ zijn eendaagse evenementen […]
toegestaan, met dien verstande dat:



[…];

2. tot een maximum van 3 meerdaagse evenementen per kalenderjaar voor de maximale duur van 3
dagen per evenement;

3. de op- en afbouw mag voor de meerdaagse evenementen naast de dagen van het evenement
maximaal 2 dagen voor en na het evenement duren.

b. Ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein - 2" is tevens een evenement in de vorm van
een schaatsbaan toegestaan […]."

     Het beroep van de Wijkcommissie en de Vechtplassencommissie is van rechtswege mede gericht
tegen het wijzigingsbesluit, waarin een evenementenregeling is opgenomen die gelijkluidend is aan
die in het bestreden besluit.

50.    De Afdeling merkt op dat de Wijkcommissie geen zienswijze heeft ingediend over het
ontwerpplan. Het bestemmingsplan is evenwel, naar aanleiding van aangenomen amendementen,
gewijzigd vastgesteld in het bijzonder wat betreft de mogelijkheid van meerdaagse evenementen en
de toegestane duur van de op- en afbouw van meerdaagse evenementen. Daarom is het niet
indienen van een zienswijze geen beletsel om het beroep inhoudelijk te beoordelen, zij het dat
uitsluitend de gewijzigde planregeling voor dit perceel in beroep door de Wijkcommissie aan de orde
kan worden gesteld.

51.    De Afdeling merkt allereerst op dat de Wijkcommissie en de Vechtplassencommissie geen
argumenten hebben aangedragen op grond waarvan de tijdelijke schaatsbaan niet had mogen
worden toegestaan.

52.    Voor zover de Wijkcommissie stelt dat de raad haar ten onrechte niet heeft betrokken bij de
keuze om meerdaagse evenementen mogelijk te maken, overweegt de Afdeling dat geen rechtsregel
een verplichting voor de raad met zich brengt om bij de gewijzigde vaststelling van het plan overleg
met de Wijkcommissie te voeren.

     Het betoog slaagt niet.

53.    De Wijkcommissie betoogt dat buitenplaats Goudestein, waaronder de historische tuinaanleg, is
aangewezen als rijksmonument. Volgens de Wijkcommissie wordt door het mogelijk maken van
meerdaagse evenementen de cultuurhistorische waarde van Goudestein aangetast.

53.1.    Op de verbeelding is aan de gronden, die hier aan de orde zijn, onder meer de
dubbelbestemming "Waarde - Buitenplaatsbiotoop" toegekend. In artikel 30, lid 30.1, van de
planregels is het volgende bepaald:

"De voor ‘Waarde - Buitenplaatsbiotoop’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor:

a. het behoud, herstel, beheer en de versterking van het ensemble van de ter plaatse aanwezige
cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden en hun samenhang, welke met name bestaat
uit de buitenplaats […]."

In artikellid 30.2 zijn de bouwregels bij deze bestemming vermeld. Daarin is het volgende bepaald:

"Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - Buitenplaatsbiotoop’ mag ten behoeve van de andere,
voor deze gronden geldende bestemming(en) en (bouw)regels uitsluitend worden gebouwd indien:

a. de cultuurhistorische waarden [..] niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden
voorkomen; […]".

In artikellid 30.3 is een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, opgenomen.

53.2.     Met het enkele gegeven dat evenementen mogen plaatsvinden op Goudestein heeft de
Wijkcommissie, naar het oordeel van de Afdeling, niet aannemelijk gemaakt dat daarmee de
cultuurhistorische waarde van die buitenplaats zal worden aangetast. Uit de verbeelding blijkt dat in
het plan aan de gronden die betrekking hebben op buitenplaats Goudestein de dubbelbestemming
"Waarde - Buitenplaatsbiotoop" is toegekend en dat die dubbelbestemming ook geldt voor de locaties
van het evenemententerrein. Gelet op de bouwregels en aanlegvergunningplicht die in de planregels
behorende bij die dubbelbestemming zijn opgenomen, volgt de Afdeling de raad in zijn standpunt dat



daarmee de cultuurhistorische waarde van deze buitenplaats voldoende is beschermd.

     Dit betoog slaagt niet.

54.    De Wijkcommissie en de Vechtplassencommissie voeren aan dat de meerdaagse evenementen
en de op- en afbouwdagen die in het plan mogelijk worden gemaakt de leefomgeving ernstig
aantasten.

54.1.    Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 29 februari 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BV7286, ligt het op de weg van de planwetgever om onder meer ten aanzien van
het aantal evenementen per jaar, het soort evenementen en de maximale bezoekersaantallen
voorschriften te stellen, indien dat uit een oogpunt van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een
evenemententerrein op een bepaalde locatie van belang is.

     De Afdeling stelt vast dat in de planregels meerdaagse evenementen en bijbehorende op- en
afbouwdagen zijn toegestaan. Een ruimtelijke afweging hiervoor ontbreekt echter. Zo heeft de raad
niet inzichtelijk gemaakt wat de ruimtelijke gevolgen zijn van de toegestane meerdaagse
evenementen voor de aspecten parkeren, verkeer en geluid. Evenmin is beoordeeld in hoeverre vanuit
het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening een begrenzing van het aantal bezoekers nodig is.

     Gelet op het vorenstaande is de Afdeling van oordeel dat het bestreden besluit en het
wijzigingsbesluit, voor zover het artikel 6, lid 6.5, onder 6.5.2, sub a, onder 2 en 3, van de planregels
betreft, niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen.

     Het betoog slaagt.

Conclusie

55.    De beroepen van [appellant sub 13], [appellant sub 11] en [appellant sub 10] zijn ongegrond.

56.    Gelet op wat hiervoor onder 8.2 is overwogen, ziet de Afdeling in wat [appellant sub 5A] heeft
aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit, voor zover
die zien op het plandeel ter plaatse van het perceel [locatie 1], voor zover daaraan de
functieaanduiding "Tuin" is toegekend, zijn genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb.   

Het beroep van [appellant sub 5A] is gegrond, zodat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit,
voor zover het dit plandeel betreft, dienen te worden vernietigd. De Afdeling merkt op dat het de raad
vrij staat zo nodig een andere planregeling voor de in geding zijnde gronden vast te stellen. Tegen die
achtergrond ziet de Afdeling op dit punt aanleiding te volstaan met een vernietiging. Uit een oogpunt
van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling
aanleiding de raad op te dragen deze vernietiging binnen vier weken na verzending van de uitspraak
te verwerken in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening,
www.ruimtelijkeplannen.nl.

57.    Gelet op wat hiervoor onder 9.3 is overwogen, ziet de Afdeling in wat [appellant sub 9] en
anderen hebben aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit en het
wijzigingsbesluit, voor zover die zien op het plandeel ter plaatse van het zomerhuis ter hoogte van
[locatie 2], zijn genomen in strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb. Het beroep van [appellant
sub 9] en anderen is gegrond, zodat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit, voor zover het dit
plandeel betreft, dienen te worden vernietigd.

     De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de raad op
te dragen om voor het vernietigde planonderdeel, met inachtneming van deze uitspraak, een nieuw
plan vast te stellen en zal daartoe een termijn stellen. Bij het nieuw te nemen besluit zal de raad
alsnog een ruimtelijke afweging dienen te maken over het initiatief voor het zomerhuis.

58.    Gelet op wat hiervoor onder 19.3 is overwogen, ziet de Afdeling in wat de
Vechtplassencommissie heeft aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit en
het wijzigingsbesluit, voor zover die zien op de voorwaardelijke verplichting van artikel 15, lid 15.3,
onder 15.3.4, van de planregels, zijn genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb. Het beroep van de
Vechtplassencommissie is gegrond, zodat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit in zoverre
dienen te worden vernietigd.

     De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de raad op
te dragen om voor het vernietigde planonderdeel inzake de voorwaardelijke verplichting, met



inachtneming van deze uitspraak, een nieuw plan vast te stellen en zal daartoe een termijn stellen. Bij
het nieuw te nemen besluit zal de raad de voorwaardelijke verplichting van artikel 15, lid 15.3, onder
15.3.4 van de planregels moeten wijzigen op de wijze, zoals hiervoor onder 19.3 is aangegeven.

59.    Gelet op wat hiervoor onder 22.8 is overwogen, ziet de Afdeling in wat [appellanten sub 8]
onderscheidenlijk de Vechtplassencommissie heeft aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het
wijzigingsbesluit en het bestreden besluit, voor zover het de gronden betreft waaraan de
aanduidingen "specifieke vorm van water - tijdelijk afmeren toegestaan" en "specifieke vorm van
water uitgesloten - permanent of tijdelijk aanleggen" zijn toegekend, zijn genomen in strijd met artikel
3:2 en 3:46 van de Awb. Voorts ziet de Afdeling, gelet op wat hiervoor onder 23.3 is overwogen, in
wat [appellanten sub 8] heeft aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het wijzigingsbesluit, voor
zover het de gronden betreft waaraan de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - 3" is toegekend,
en het bestreden besluit betreffende deze gronden, zijn genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb.
Ook artikel 18, aanhef en onder g en h, van de planregels behorend bij het wijzigingsbesluit komt voor
vernietiging in aanmerking. De beroepen van [appellanten sub 8] en de Vechtplassencommissie zijn
gegrond, zodat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit in zoverre dienen te worden vernietigd.

     De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de raad op
te dragen om voor het vernietigde planonderdeel inzake de aanduidingen over het afmeren van
recreatievaartuigen en "specifieke bouwaanduiding - 3", met inachtneming van deze uitspraak, een
nieuw plan vast te stellen en zal daartoe een termijn stellen. Bij het nieuw te nemen besluit zal de
raad moeten afwegen welke planregeling passend is voor de recreatievaartuigen ter hoogte van de
gronden van [appellanten sub 8] (waarbij de mogelijkheid van een uitsterfregeling aan de orde kan
komen). Hierbij moet de raad tevens betrekken de vraag of in de bestaande situatie, zoals
[appellanten sub 8] heeft gesteld, recreatievaartuigen aanwezig zijn groter zijn dan 7,5 m. Tevens
moet de raad bij de beoordeling betrekken wat de Vechtplassencommissie heeft aangevoerd over de
aanvaardbaarheid van het aanmeren van recreatievaartuigen in het oostelijke deel van de Weersloot,
waaronder de verwijzing naar de ligging van het Natuurnetwerk Nederland. Verder moet de raad de
bestaande bebouwing op de gronden van [appellanten sub 8], waaraan de aanduiding "specifieke
bouwaanduiding - 3" is toegekend, inventariseren.

60.    Gelet op wat hiervoor onder 28.3 is overwogen, ziet de Afdeling in wat [appellant sub 4] heeft
aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit, voor zover
die zien op het plandeel ter plaatse van het perceel 5119 ter hoogte van [locatie 12] te Breukelen, zijn
genomen in strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb. Het beroep van [appellant sub 4] is
gegrond, zodat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit, voor zover het dit plandeel betreft
dienen te worden vernietigd. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde
lid, van de Awb de raad op te dragen om voor dit vernietigde planonderdeel, met inachtneming van
deze uitspraak, een nieuw plan vast te stellen en zal daartoe een termijn stellen. Bij het nieuw te
nemen besluit zal de raad alsnog een ruimtelijke afweging dienen te maken over het initiatief van
[appellant sub 4].

61.    Gelet op wat hiervoor onder 31, 33, 34.3 en 35.2 is overwogen, ziet de Afdeling in wat
[appellanten sub 2], [appellant sub 1], de Vechtplassencommissie en [appellant sub 6] en anderen
hebben aangevoerd, aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit
zijn genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb, voor zover het betreft de planregeling voor het
perceel [locatie 5], betreffende gronden van sapfabriek [appellanten sub 2], met inbegrip van de
functieaanduiding "specifieke bouwaanduiding - 1", artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.4, van de planregels,
artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5, van de planregels, het begrip "ambachtelijk" in artikel 4, lid 4.1, onder a,
van de planregels (en alleen voor zover het betreft het wijzigingsbesluit) artikel 4, lid 4.3, onder 4.4.1,
sub g, van de planregels en artikel 5, lid 5.4, onder 5.4.1, van de planregels.

     De beroepen van [appellant sub 1], [appellanten sub 2], de Vechtplassencommissie en [appellant
sub 6] en anderen zijn gegrond, zodat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit in zoverre
dienen te worden vernietigd. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde
lid, van de Awb de raad op te dragen om voor dit vernietigde planonderdeel, met inachtneming van
deze uitspraak, een nieuw plan vast te stellen en zal daartoe een termijn stellen. Bij het nieuw te
nemen besluit zal de raad alsnog een kenbare ruimtelijke afweging moeten maken over de ruimtelijke



gevolgen van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van [appellanten sub 2] die zij in het plan heeft
beoogd toe te staan. De raad dient ook de effecten van de bedrijfsactiviteiten mede te bezien in het
licht van het concrete initiatief voor (verdere) bedrijfsuitbreiding van [appellanten sub 2]. Verder dient
de raad te beoordelen of de extra bouwmogelijkheden die de afwijkingsbevoegdheid in artikel 4, lid
4.3, onder 4.3.4, van de planregels biedt bij recht kon worden toegestaan, zoals [appellanten sub 2]
wenst, dan wel in het geheel achterwege had dienen te blijven, zoals [appellant sub 6] en anderen
wensen. De raad dient het besluit te wijzigen door de functieaanduiding "specifieke bouwaanduiding -
1" alsnog aan de juiste gronden toe te kennen. Verder kan de raad, gelet op zijn toelichting dat artikel
4, lid 4.3, onder 4.4.1, sub g, van de planregels geschrapt kan worden, wat betreft die planregel bij
het nieuw te nemen besluit volstaan met het schrappen daarvan. De raad kan bij het nieuw te nemen
besluit ervoor kiezen het begrip "ambachtelijk" te verduidelijken, dan wel te laten vervallen. Verder zal
de raad, voor zover de voorwaardelijke verplichting, van artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5, van de
planregels, wordt gehandhaafd, duidelijker dienen te regelen dat in geval van een vergroting van de
binnen het bouwvlak aanwezige bebouwing die vergroting niet voor activiteiten ten behoeve van de
productie mag worden gebruikt. Hierbij zal de raad moeten betrekken dat [appellanten sub 2] andere
activiteiten dan opslag, zoals stalling en reparaties, ter plaatse wenst te mogen verrichten. Tevens zal
de raad het verschil in de planregels betreffende de voorwaardelijke verplichting wat betreft de
termijn van 3 maanden nader dienen te motiveren, dan wel de planregeling op dit punt moeten
aanpassen. 

62.    Gelet op wat hiervoor onder 45.1 is overwogen, ziet de Afdeling in wat [appellant sub 7] en
KNSF hebben aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit en het
wijzigingsbesluit zijn genomen in strijd met artikel 3:46 van de Awb, voor zover het de volgende
zinsdelen in artikel 6, lid 6.5, onder 6.5.3, van de planregels betreft:

-"conform de verleende vergunning van de provincie de volgende typen"

-"a. een Eurocopter EC-120;

  b. een Eurocopter EC-130;

  c. een Eurocopter EC-135".

     Het beroep van [appellant sub 7] en KNSF is gegrond, zodat het bestreden besluit en het
wijzigingsbesluit dienen te worden vernietigd, voor zover het die zinsdelen in artikel 6, lid 6.5, onder
6.5.3, van de planregels betreft.

Als gevolg van de vernietiging van deze zinsdelen zal artikel 6, lid 6.5, onder 6.5.3, van de planregels
als volgt komen te luiden:

"Ter plaatse van de aanduiding "helikopterluchthaven" is het toegestaan om helikopters te (laten)
opstijgen en landen.

Indien het gebruik ter plaatse van de aanduiding "helikopterluchthaven" na het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken
of de door Provinciale Staten afgegeven luchthavenregeling is komen te vervallen, is het verboden het
gebruik als helikopterluchthaven daarna te hervatten of te laten hervatten."

Hiermee blijft een duidelijke planregel over. Daarom ziet de Afdeling op dit punt aanleiding te volstaan
met een vernietiging. Uit een oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de raad op te dragen deze vernietiging binnen vier
weken na verzending van de uitspraak te verwerken in het elektronisch vastgestelde plan dat te
raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

     Gelet op wat hiervoor onder 47.1 is overwogen, ziet de Afdeling in wat [appellant sub 7] en KNSF
hebben aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit in
strijd zijn met artikel 3:2 van de Awb, voor zover de raad heeft nagelaten om de bestaande
bebouwing en het bestaande gebruik van de bebouwing op het perceel [locatie 6] te Breukelen te
inventariseren.

     De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de raad op
te dragen om voor dit vernietigde planonderdeel, met inachtneming van deze uitspraak, een nieuw
plan vast te stellen en zal daartoe een termijn stellen. Bij het nieuw te nemen besluit zal de raad de



bestaande bebouwing en het bestaande gebruik van die bebouwing ter plaatse van het landgoed
([locatie 6]) alsnog moeten inventariseren en een afweging dienen te maken over de vraag welke
planologische mogelijkheden hier moeten worden toegestaan.

63.    Gelet op wat hiervoor onder 54.1 is overwogen, ziet de Afdeling in wat de Wijkcommissie en de
Vechtplassencommissie hebben aangevoerd  aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit en
het wijzigingsbesluit, voor zover het artikel 6, lid 6.5, onder 6.5.2, sub a, onder 2 en 3, van de
planregels betreft, zijn genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb. Wat de Wijkcommissie en de
Vechtplassencommissie voor het overige hebben aangevoerd over de planregeling voor evenementen
behoeft geen bespreking meer. Het beroep van de Wijkcommissie en de Vechtplassencommissie is
gegrond, zodat het bestreden besluit en het wijzigingsbesluit in zoverre dienen te worden vernietigd.
De Afdeling merkt op dat het de raad vrij staat zo nodig een andere planregeling voor de meerdaagse
evenementen vast te stellen. Tegen die achtergrond ziet de Afdeling op dit punt aanleiding te volstaan
met een vernietiging. Uit een oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de raad op te dragen deze vernietiging binnen vier
weken na verzending van de uitspraak te verwerken in het elektronisch vastgestelde plan dat te
raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.     

64.    Voor zover uit de voorgaande overwegingen volgt dat de raad een nieuw besluit dient te nemen,
behoeft dat niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb te worden voorbereid.

Proceskosten

65.    De raad dient ten aanzien van [appellant sub 1], [appellanten sub 2], [appellant sub 6] en
[appellant sub 9] en anderen, [appellanten sub 8], [appellant sub 4], [appellant sub 7] en KNSF op na
te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. De Afdeling ziet in de omstandigheid dat
sprake is geweest van een vergissing van de zijde van de raad, aanleiding om de raad te veroordelen
in de door [appellant sub 11] gemaakte proceskosten (en in de vergoeding van het door [appellant
sub 11] betaalde griffierecht). Ook ten aanzien van [appellant sub 13] bestaat op zichzelf aanleiding
voor een proceskostenveroordeling, omdat het wijzigingsbesluit mede is ingegeven door hetgeen
[appellant sub 13] tegen het bestreden besluit naar voren had gebracht, maar de Afdeling stelt vast
dat voor [appellant sub 13] niet is gebleken van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking
komen. Wel dient de raad in de gegeven omstandigheden ten aanzien van [appellant sub 13] het
griffierecht te vergoeden.

     Ten aanzien van de Wijkcommissie, de Vechtplassencommissie en [appellant sub 5A] is niet
gebleken van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

      Ten aanzien van [appellant sub 10] bestaat geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    verklaart de beroepen van [appellant sub 1], [appellante sub 2A] en [appellante sub 2B] en
[appellant sub 6] en anderen, [appellant sub 8A] en [appellant sub 8B], [appellant sub 9] en anderen,
[appellant sub 4] en [appellant sub 5A] en [appellant sub 5B] en de Wijkcommissie Zorgwetering,
Dichters en Lanen, de commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, en
[appellant sub 7] en Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabriek N.V. tegen de besluiten van 2
oktober 2018 en 19 november 2019 van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, waarbij het
bestemmingsplan "Rondom de Vecht" is vastgesteld onderscheidenlijk gewijzigd is vastgesteld,
gegrond;

II.    vernietigt de besluiten van 2 oktober 2018 en 19 november 2019 van de raad van de gemeente
Stichtse Vecht, waarbij het bestemmingsplan "Rondom de Vecht" is vastgesteld onderscheidenlijk
gewijzigd is vastgesteld, voor zover:

A: die zien op het plandeel ter plaatse van het perceel [locatie 1] te Maarssen, voor zover daaraan de
functieaanduiding "Tuin" is toegekend;

B: die zien op het plandeel ter plaatse van het zomerhuis ter hoogte van [locatie 2] te Maarssen;

C: het betreft de voorwaardelijke verplichting van artikel 15, lid 15.3, onder 15.3.4, van de planregels;

D: het de gronden betreft waaraan de aanduidingen "specifieke vorm van water - tijdelijk afmeren



toegestaan" en "specifieke vorm van water uitgesloten - permanent of tijdelijk aanleggen" zijn
toegekend behorend tot het perceel van [appellant sub 8A] en [appellant sub 8B] alsmede (uitsluitend
voor zover het betreft het besluit van 19 november 2019) artikel 18, aanhef en onder g en h, van de
planregels;

E: die zien op de gronden (waaraan in het besluit van 19 november 2019 de aanduiding "specifieke
bouwaanduiding - 3" is toegekend en voor zover het betreft het besluit van 2 oktober 2018
betreffende diezelfde gronden zonder die aanduiding) behorend tot het perceel van [appellant sub
8A] en [appellant sub 8B];

F: die zien op het plandeel ter plaatse van het perceel 5119 ter hoogte van [locatie 12] te Breukelen;

G: het betreft de planregeling voor het perceel [locatie 5] te Breukelen, betreffende gronden van
sapfabriek [appellanten sub 2], met inbegrip van de functieaanduiding "specifieke bouwaanduiding -
1", artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.4, van de planregels, artikel 4, lid 4.3, onder 4.3.5, van de planregels,
het begrip "ambachtelijk" in artikel 4, lid 4.1, onder a, van de planregels (en alleen voor zover het
betreft het besluit van 19 november 2019) artikel 4, lid 4.3, onder 4.4.1, sub g, van de planregels en
artikel 5, lid 5.4, onder 5.4.1, van de planregels;

H: het de volgende zinsdelen in artikel 6, lid 6.5, onder 6.5.3, van de planregels betreft:

     -"conform de verleende vergunning van de provincie de volgende typen" -

"a. een Eurocopter EC-120;

 b. een Eurocopter EC-130;

 c. een Eurocopter EC-135"

I. het betreft plandeel ter plaatse van het perceel [locatie 6] te  Breukelen;

J: het artikel 6, lid 6.5, onder 6.5.2, sub a, onder 2 en 3, van de planregels betreft;

III.    draagt de raad van de gemeente Stichtse Vecht op om - ten aanzien van de onderdelen II.B, C,
D, E, F, G en I met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen, binnen twintig weken na
de verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven
wijze bekend te maken;

IV.    draagt de raad van de gemeente Stichtse Vecht op om binnen vier weken na verzending van
deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat de hiervoor onder II.A, H en J vermelde onderdelen worden
verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening,
www.ruimtelijkeplannen.nl;

V.    verklaart de beroepen van [appellant sub 13], [appellant sub 11] en [appellant sub 10]
ongegrond;   

VI.    veroordeelt de raad van de gemeente Stichtse Vecht in verband met de behandeling van de
beroepen tot vergoeding van de opgekomen proceskosten:   

- ten aanzien van [appellant sub 1] tot een bedrag van € 525,00 (zegge: vijfhonderdvijfentwintig
euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

- ten aanzien van [appellant sub 9] en anderen tot een bedrag van € 1.312,50 (zegge:
dertienhonderdtwaalf euro en vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig
verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat bij betaling aan een van hen het bestuursorgaan
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;

- ten aanzien van [appellant sub 4] tot een bedrag van € 1.312,50 (zegge: dertienhonderdtwaalf euro
en vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

- ten aanzien van [appellant sub 11] tot een bedrag van € 1.050,00 (zegge: duizendvijftig euro),
geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

- ten aanzien van [appellante sub 2A] en [appellante sub 2B] tot een bedrag van € 1.312,50 (zegge:
dertienhonderdtwaalf euro en vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig
verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat bij betaling aan een van hen het bestuursorgaan
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;

- ten aanzien van [appellant sub 6] en anderen tot een bedrag van € 1.575,00 (zegge;



vijftiendhonderdvijfenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig
verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat bij betaling aan een van hen het bestuursorgaan
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;

- ten aanzien van [appellant sub 7] en Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabriek N.V. tot een
bedrag van € 1.050,00 (zegge: duizendvijftig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

- ten aanzien van [appellant sub 8A] en [appellant sub 8B] tot een bedrag van € 818,11
(achthonderdachttien euro en elf cent), waarvan € 787,50 (zegge: zevenhonderdzevenentachtig euro
en vijftig cent) is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien
verstande dat bij betaling aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan;

VII.    gelast dat de raad van de gemeente Stichtse Vecht aan appellanten het door hen voor de
behandeling van de beroepen betaalde griffierecht vergoedt:

-ten bedrage van € 170,00 (zegge: honderdvierenzeventig euro) voor [appellant sub 1],

-ten bedrage van € 345,00 (zegge: driehonderdvijfenveertig euro) voor [appellant sub 9] en anderen,
met dien verstande dat bij betaling aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan;

- ten bedrage van € 345,00 (zegge: driehonderdvijfenveertig euro) voor [appellante sub 2A] en
[appellante sub 2B], met dien verstande dat bij betaling aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan;

- ten bedrage van € 345,00 (zegge: driehonderdvijfenveertig euro) voor [appellant sub 6] en anderen,
met dien verstande dat bij betaling aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan;

- ten bedrage van € 174,00 (zegge: honderdvierenzeventig euro) voor [appellant sub 13];

- ten bedrage van € 174,00 (zegge: honderdvierenzeventig euro) voor [appellant sub 4];

- ten bedrage van € 174,00 (zegge: honderdvierenzeventig euro) voor [appellant sub 11];

- ten bedrage van € 174,00 (zegge: honderdvierenzeventig euro) voor [appellant sub 5A] en
[appellant sub 5B], met dien verstande dat bij betaling aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan;

- ten bedrage van € 174,00 (zegge: honderdvierenzeventig euro) voor de Wijkcommissie
Zorgwetering, Dichters en Lanen;

- ten bedrage van € 174,00 (zegge: honderdvierenzeventig euro) voor [appellant sub 8A] en
[appellant sub 8B], met dien verstande dat bij betaling aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan;

-ten bedrage van € 345,00 (zegge: driehonderdvijfenveertig euro) voor [appellant sub 7] en
Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabriek N.V., met dien verstande dat bij betaling aan een van
hen het bestuursorgaan aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk, voorzitter, en mr. E.J. Daalder en mr. A. Kuijer, leden, in
tegenwoordigheid van mr. M.L.M. van Loo, griffier.   

De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 9 december 2020

418.



Instantie Raad van State

Datum uitspraak 16-12-2020

Datum publicatie 16-12-2020

Zaaknummer 202001566/1/R4

Rechtsgebieden Omgevingsrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 4 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van
Berkelland geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor
het bouwen van een woning op het perceel Hupselse Dwarsweg nabij voormalig
nummer […] te Eibergen. Op 16 oktober 2016 heeft [appellant] een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend. Bij besluit van 7 november 2017 heeft het college
geweigerd om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit van 7
november 2017 is met de uitspraak van de Afdeling van 14 augustus 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:2766, in rechte onaantastbaar geworden. Op 27 februari
2018 heeft [appellant] opnieuw een aanvraag om omgevingsvergunning voor het
bouwen van een woning ingediend. Bij besluit van 4 mei 2018 heeft het college
geweigerd om de vergunning te verlenen, omdat de aanvraag van 27 februari 2018
een herhaalde aanvraag is en [appellant] geen blijk heeft gegeven van nieuw
gebleken feiten of veranderde omstandigheden ten opzichte van de aanvraag van
16 oktober 2016.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

202001566/1/R4.

Datum uitspraak: 16 december 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te Eibergen, gemeente Berkelland,

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 22 januari 2020 in zaak nr. 19/2192 in het geding
tussen:

[appellant]

en

het college van burgemeester en wethouders van Berkelland.

Procesverloop

Bij besluit van 4 mei 2018 heeft het college geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te
verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Hupselse Dwarsweg nabij voormalig
nummer […] te Eibergen (hierna: het perceel).

ECLI:NL:RVS:2020:2982



Bij op 11 maart 2019 verzonden besluit heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte
bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 22 januari 2020 heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde
beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

[appellant] heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 december 2020, waar [appellant], bijgestaan
door mr. J. Bax en mr. A. Bakker, beiden rechtsbijstandverlener in Rotterdam, en het college,
vertegenwoordigd door G.J. Bomer en R.H.F. Tjallingii, zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1.    Op 16 oktober 2016 heeft [appellant] een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning ingediend. Bij besluit van 7 november 2017 heeft het college geweigerd om de
gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit van 7 november 2017 is met de uitspraak
van de Afdeling van 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2766, in rechte onaantastbaar geworden.

     Op 27 februari 2018 heeft [appellant] opnieuw een aanvraag om omgevingsvergunning voor het
bouwen van een woning ingediend. Bij besluit van 4 mei 2018 heeft het college met toepassing van
artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) geweigerd om de
gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, omdat de aanvraag van 27 februari 2018 een
herhaalde aanvraag is en [appellant] geen blijk heeft gegeven van nieuw gebleken feiten of
veranderde omstandigheden ten opzichte van de aanvraag van 16 oktober 2016.

Beoordeling gronden

2.    [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college de aanvraag om
omgevingsvergunning ten onrechte met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb heeft
afgewezen. Volgens hem is de aanvraag van 27 februari 2018 niet een herhaalde aanvraag. In dit
kader voert hij aan dat de aangevraagde woning een stuk kleiner is, een ander uiterlijk heeft en niet
op precies dezelfde locatie is gesitueerd. Daarnaast voert hij aan dat er nieuw gebleken feiten of
veranderde omstandigheden zijn, namelijk de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan
"Berkelland, Tracébesluit N18 2015".

2.1.    Artikel 4:6 van de Awb luidt:

"1. Indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan,
is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderende omstandigheden te vermelden.

2. Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het
bestuursorgaan zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag afwijzen onder verwijzing
naar zijn eerdere afwijzende beschikking."

2.2.    Voor het antwoord op de vraag of de aanvraag van 27 februari 2018 moet worden aangemerkt
als een herhaalde aanvraag, is van belang of het bouwplan waarop de eerdere bouwaanvraag
(hierna: het eerste bouwplan) betrekking heeft in essentie gelijk is aan het bouwplan waarop de
tweede bouwaanvraag (hierna: het tweede bouwplan) ziet. Bij die vergelijking komt mede betekenis
toe aan de gronden waarop de vergunning voor het eerste bouwplan is geweigerd.

2.3.    Zowel het eerste als het tweede bouwplan voorzien in een woning op het perceel op min of
meer dezelfde plaats. In het tweede bouwplan is de woning wel een stuk kleiner dan in het eerste
bouwplan. Aan de weigering voor een vergunning voor het eerste bouwplan heeft het college ten
grondslag gelegd dat de woning in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied", omdat het perceel de bestemming "Agrarisch gebied" heeft en niet voorzien is van
een agrarisch bouwperceel. Verder was het eerste bouwplan volgens het college in strijd met een
goede ruimtelijke ordening, omdat het niet aan de "Woonvisie 2010" voldoet en geen sprake is van
een goed woon- en leefklimaat vanwege de geluidbelasting op de woning door de N18. De rechtbank
heeft terecht overwogen dat gelet op de gronden waarop de vergunning voor het eerste bouwplan is



geweigerd, de gewijzigde inhoud van de woning niet als een relevante verandering kan worden
aangemerkt. De rechtbank heeft daarom terecht geoordeeld dat de aanvraag van 27 februari 2018
een herhaalde aanvraag is. In zoverre faalt het betoog.

2.4.    De Afdeling zal hierna beoordelen of de rechtbank terecht heeft overwogen dat de
inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan "Berkelland, Tracébesluit N18 2015" geen nieuw
gebleken feit of veranderde omstandigheid is.

2.5.    Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 27 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4250, moet onder nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden
begrepen feiten of omstandigheden die na het eerdere besluit zijn voorgevallen of die niet vóór dat
besluit konden en derhalve behoorden te worden aangevoerd, alsmede bewijsstukken van reeds
eerder gestelde feiten of omstandigheden, die niet vóór het nemen van het eerdere besluit konden en
derhalve behoorden te worden overgelegd. Is hieraan voldaan, dan doen zich niettemin geen feiten of
omstandigheden voor die een - hernieuwde - toetsing rechtvaardigen, indien op voorhand is
uitgesloten dat hetgeen alsnog is aangevoerd of overgelegd aan het eerdere besluit kan afdoen.

2.6.    Het bestemmingsplan "Berkelland, Tracébesluit N18 2015" is niet van toepassing op het perceel,
maar op het naastgelegen perceel. Gelet hierop en op de gronden waarop de vergunning voor het
eerste bouwplan is geweigerd, heeft de rechtbank terecht overwogen dat het nieuwe
bestemmingsplan geen nieuw gebleken feit of veranderende omstandigheid is. [appellant] heeft ook
niet geconcretiseerd welke planregels van dit bestemmingsplan voor de beoordeling van het tweede
bouwplan een relevante wijziging opleveren.

2.7.    Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat sprake is van een
herhaalde aanvraag en dat daaraan geen nieuw gebleken feiten of veranderende omstandigheden
ten grondslag zijn gelegd, zodat het college onder verwijzing naar artikel 4:6, tweede lid, van de Awb
de aanvraag om omgevingsvergunning heeft kunnen afwijzen. Dit betekent dat niet wordt
toegekomen aan een beoordeling van de inhoudelijke gronden die [appellant] heeft aangevoerd.

     Het betoog faalt.

Slotoverwegingen

3.    Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

4.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. H.C.P. Venema, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr.
J.A.A. van Roessel, griffier.

Het lid van de enkelvoudige kamer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 16 december 2020

457-935.



Instantie Raad van State

Datum uitspraak 16-12-2020

Datum publicatie 16-12-2020

Zaaknummer 201906159/1/R3

Rechtsgebieden Omgevingsrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 13 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders
van De Fryske Marren geweigerd handhavend op te treden tegen
bouwwerkzaamheden op het perceel [locatie 1] te Langweer. [appellant] is
eigenaar en bewoner van het perceel [locatie 2]. De woning op dit perceel staat
achter de woning op perceel [locatie 3], waar [appellant] ook eigenaar van is.
[partij] is eigenaar van het perceel [locatie 1]. Aan de achterkant van zijn woning is
een aanbouw gebouwd. Die aanbouw staat naast de woning van [appellant] op het
perceel [locatie 2]. Het voorste deel van de aanbouw is tegen de woning van
[appellant] aangebouwd. Tussen het achterste deel van de aanbouw en de woning
van [appellant] ligt een steeg. [partij] heeft op 27 november 2015 een aanvraag
ingediend voor, voor zover in deze procedure van belang, het verbeteren van een
aanbouw aan het hoofdgebouw. [appellant] heeft het college bij brief van 24
november 2017 verzocht handhavend op te treden.
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Uitspraak

201906159/1/R3.

Datum uitspraak: 16 december 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het incidenteel hoger beroep van:

[appellant A] en [appellant B] wonend te Langweer, gemeente De Fryske Marren (hierna tezamen in
enkelvoud: [appellant]),

appellanten,

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 5 juli 2019 in zaak nr. 18/4045 in het
geding tussen:

[appellant]

en

het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.

Procesverloop

Bij besluit van 13 maart 2018 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen

ECLI:NL:RVS:2020:2997



bouwwerkzaamheden op het perceel [locatie 1] te Langweer.

Bij besluit van 4 november 2018 heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar
ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 5 juli 2019 heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep
gegrond verklaard en het besluit van 4 november 2018 vernietigd. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft het college hoger beroep ingesteld. [appellant] heeft incidenteel hoger
beroep ingesteld.

[appellant] heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

[partij A] en [partij B] (hierna tezamen in enkelvoud: [partij]) en het college hebben een zienswijze op
het incidenteel hoger beroep ingediend.

Het college heeft zijn hoger beroep ingetrokken.

Bij besluit van 13 januari 2020 heeft het college opnieuw op het bezwaar van [appellant] tegen het
besluit van 13 maart 2018 beslist en dat ongegrond verklaard.

[appellant] heeft gronden aangevoerd tegen het besluit van 13 januari 2020.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] en [partij] hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 november 2020, waar [appellant A] en [appellant
B], en het college, vertegenwoordigd door L. Hijlkema, M.J. Paulusma en J. van der Vlugt, zijn
verschenen. Ter zitting is ook [partij], vergezeld door [partij B] gehoord.

Overwegingen

Inleiding

1.    [appellant] is eigenaar en bewoner van het perceel [locatie 2]. De woning op dit perceel staat
achter de woning op perceel [locatie 3], waar [appellant] ook eigenaar van is.

    [partij] is eigenaar van het perceel [locatie 1]. Aan de achterkant van zijn woning is een aanbouw
gebouwd. Die aanbouw staat naast de woning van [appellant] op het perceel [locatie 2]. Het voorste
deel van de aanbouw is tegen de woning van [appellant] aangebouwd. Tussen het achterste deel van
de aanbouw en de woning van [appellant] ligt een steeg.

2.    [partij] heeft op 27 november 2015 een aanvraag ingediend voor, voor zover in deze procedure
van belang, het verbeteren van een aanbouw aan het hoofdgebouw.

    Bij besluit van 14 december 2015 heeft het college aan hem een omgevingsvergunning verleend
voor de activiteiten 'bouwen van een bouwwerk' en 'kleinere wijzigingen van een monument'. Tegen
dit besluit zijn geen rechtsmiddelen aangewend, zodat het onherroepelijk is.

3.    [appellant] heeft het college bij brief van 24 november 2016 (lees: 2017) verzocht handhavend op
te treden, omdat volgens hem in afwijking van de omgevingsvergunning is gebouwd.

    Het college heeft dit verzoek afgewezen. Het stelt zich op het standpunt dat niet in afwijking van de
vergunning is gebouwd.

Aangevallen uitspraak

4.    De rechtbank heeft overwogen dat het handhavingsverzoek betrekking heeft op de verschuiving
van het oostelijke dakvlak van de aanbouw, de veranderingen met betrekking tot de tussengoot en
de veranderingen met betrekking tot de steeggoot. Op de overige door eisers in beroep genoemde
veranderingen heeft dit handhavingsverzoek geen betrekking, waardoor die in deze
handhavingsprocedure niet aan de orde kunnen komen, aldus de rechtbank.

    De rechtbank heeft verder overwogen dat het college zijn standpunt dat er geen sprake is van een
overtreding onvoldoende heeft onderzocht en onderbouwd. Het bestreden besluit mist hierdoor een
afdoende grondslag om af te zien van handhavend optreden.

Beoordeling van het incidenteel hoger beroep

5.    Over het betoog van [appellant] dat de zienswijze van het college op zijn incidenteel hoger
beroep is ingediend buiten de aan het college daarvoor gegeven termijn en deze zienswijze daarom



buiten beschouwing moet worden gelaten, overweegt de Afdeling als volgt.

    Niet in geschil is dat het college zijn zienswijze, als bedoeld in artikel 8:110, derde lid, van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), buiten de hem gegeven termijn heeft ingediend. Dat
wil echter niet zeggen dat deze niet kan worden meegenomen. De wet verbindt aan het niet tijdig
indienen van een zienswijze geen consequenties en de zienswijze is bovendien ingediend ruim binnen
de in artikel 8:58, eerste lid, van de Awb neergelegde termijn. Aangezien voorts [appellant] ter zitting
heeft verklaard dat hij op de zienswijze heeft kunnen reageren en hij door het niet tijdig indienen
daarvan niet in zijn belangen is geschaad, ziet de Afdeling geen reden om de zienswijze buiten
beschouwing te laten.

6.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het handhavingsverzoek
alleen betrekking heeft op de verschuiving van het oostelijke dakvlak van de aanbouw en de
veranderingen met betrekking tot de tussengoot en de steeggoot. Hij voert aan dat in zijn
handhavingsverzoek van 24 november 2017 wordt verwezen naar de eerdere in 2016 gedane
mondelinge en schriftelijke handhavingsverzoeken. Het verzoek uit 2017 en de verzoeken uit 2016
moeten in samenhang worden bezien. Volgens [appellant] heeft hij in de verzoeken steeds gewezen
op alle werkzaamheden, die in afwijking van de verleende omgevingsvergunning zijn verricht. Het ging
daarbij om de bij hem bekende afwijkingen van de vergunning en de afwijkingen die bij hem op dat
moment nog niet bekend waren. Pas nadat KBS+BTS een rapport had opgesteld en nadat foto's van
de bestaande en nieuwe situatie beschikbaar kwamen, konden de andere werkzaamheden die in
afwijking van de vergunning waren verricht, duidelijker worden aangegeven.

6.1.    De rechtbank heeft terecht overwogen, dat de reikwijdte van een handhavingsverzoek na het
primaire besluit niet meer kan worden uitgebreid. De Afdeling verwijst naar haar uitspraken van 26
september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3087, en 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4517.

6.2.    In de brief van 24 november 2017 staat het volgende:

    "De veranderingen die naar onze mening niet zijn voorzien in de bouwvergunning betreffen de
verschuiving van het oostelijk dakvlak van de aanbouw, de veranderingen m.b.t. de tussengoot en de
veranderingen m.b.t. steeggoot." Vervolgens worden in die alinea de door [appellant] bedoelde drie
veranderingen nader toegelicht. In de daarop volgende alinea staat dat voor deze veranderingen
geen vergunning is verleend. Om die reden, zo staat in de brief, is in de e-mail van 20 juni 2016 de
gemeente verzocht om te handhaven.

    De Afdeling is, gelet op de inhoud van deze brief, net als de rechtbank van oordeel dat het
handhavingsverzoek en ook het besluit van 13 maart 2018 betrekking hebben op de verschuiving van
het oostelijke dakvlak van de aanbouw en de veranderingen aan de tussengoot en de steeggoot. Dat
in de brief van 24 november 2017 ook wordt verwezen naar "een uitwisseling van verzoeken
onzerzijds en beantwoordingen per mail" en dat wordt gesproken over "de in 2016 verrichte
veranderingen aan de aanbouw" doet niet af aan de omstandigheid dat het verzoek is beperkt tot de
drie daarin expliciet genoemde werkzaamheden die volgens [appellant] in strijd met de vergunning
zijn uitgevoerd.

    Op de overige na het besluit van 13 maart 2018 door [appellant] genoemde veranderingen heeft
het handhavingsverzoek geen betrekking en deze kunnen, zoals de rechtbank terecht heeft
overwogen, in deze procedure daarom niet aan de orde komen.

    Het betoog faalt.

7.    Over het betoog van [appellant] dat een economisch delict is gepleegd en dat het college daarvan
aangifte had moeten doen, overweegt de Afdeling dat dit in deze procedure, waarin alleen de
bestuursrechtelijke handhaving aan de orde is, niet aan de orde kan komen.

8.    Over het betoog van [appellant] dat het college moet worden veroordeeld in de kosten die hij
heeft gemaakt voor het laten opstellen van het rapport 'Rapportage dak-/gootconstructie [locatie 1]
en [locatie 2] te Langweer' van 12 april 2018 van KBS+BTS, overweegt de Afdeling als volgt.

    De rechtbank heeft het besluit op bezwaar vernietigd en het college opgedragen een nieuw besluit
te nemen. De rechtbank heeft terecht overwogen dat er daarom geen aanleiding is om over te gaan
tot een veroordeling in de proceskosten voor het in de bezwaarfase opgestelde en overgelegde
rapport van 12 april 2018. De Afdeling overweegt in dit verband dat het college bij het nieuw te



nemen besluit op bezwaar ook moet beslissen op het door [appellant] in de bezwaarfase gedane
verzoek om vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb. Dat nieuw
te nemen besluit is het besluit van 13 januari 2020 dat hierna aan de orde komt.

    Het betoog slaagt niet.

Slotoverweging over het incidenteel hoger beroep

9.    Het incidenteel hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

Het besluit van 13 januari 2020

10.    Bij besluit van 13 januari 2020 heeft het college ter uitvoering van de aangevallen uitspraak een
nieuw besluit op bezwaar genomen. Dit besluit wordt, gelet op artikel 6:24 van de Awb, gelezen in
samenhang met artikel 6:19, eerste lid, van die wet, van rechtswege geacht onderwerp te zijn van dit
geding.

11.    In het besluit van 13 januari 2020 heeft het college zich, onder verwijzing naar de notitie
"Inhoudelijke reactie op de rapportage kbs+bts Bouwadvies- en Tekenburo" 19 september 2019 van J.
Paulusma, toezichthouder van de gemeente (hierna: de notitie), op het standpunt gesteld dat de
werkzaamheden aan het dak overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning hebben
plaatsgevonden en dat er dus geen sprake is van een overtreding waartegen handhavend kan
worden opgetreden. Het heeft zich verder op het standpunt gesteld dat de veranderingen aan de
tussengoot en de steeggroot omgevingsvergunningvrij zijn, zodat ook wat betreft die
werkzaamheden de grondslag om handhavend op te treden ontbreekt.

Beoordeling van het beroep

12.    Wat betreft het betoog van [appellant] dat het verzoek om handhaving niet alleen betrekking
had op het in afwijking van de verleende omgevingsvergunning verschuiven van het oostelijke dakvlak
en veranderen van de tussengoot en steeggoot en deze werkzaamheden vergunningplichtig zijn en
het betoog dat het college ten onrechte geen aangifte heeft gedaan van het begaan van een
economisch delict door [partij], verwijst de Afdeling naar wat zij daarover in het kader van de
beoordeling van het incidenteel hoger beroep heeft overwogen.

13.    Het betoog van [appellant] dat gaat over de handelwijze van het college vanaf 2016, waaronder
het niet controleren van de bouwwerkzaamheden die op het perceel [locatie 1] zijn verricht, laat de
Afdeling buiten beschouwing. Het gaat nu om de vraag of het college zich in het besluit van 13 januari
2020 terecht op het standpunt heeft gesteld dat geen sprake is van een overtreding waartegen
handhavend moet worden opgetreden.

14.    [appellant] betoogt dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de
vervanging van het dak heeft plaatsgevonden overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning en
dat er daarom geen sprake is van een overtreding waartegen handhavend moet worden opgetreden.
Volgens [appellant] heeft het college de notitie van 19 september 2019 niet aan zijn standpunt ten
grondslag mogen leggen.

    Hij voert daarover ten eerste aan dat in de notitie van 19 september 2019 de weergave en analyse
van de aanvraag en de vergunning, de opsomming van de feitelijk verrichte bouwwerkzaamheden, de
vermelding van de twee uitgevoerde controles tijdens de bouwwerkzaamheden en zijn bezwaren
tegen de uitgevoerde werkzaamheden onvolledig zijn. [appellant] wijst erop dat er op zeven punten
in afwijking van de omgevingsvergunning is gebouwd en daar ook op had moeten worden ingegaan.

    Hij voert verder aan dat in de notitie ten onrechte is geconcludeerd dat het dak niet in oostelijke
richting is verschoven en verhoogd. Dit is wel gebeurd en daarmee is er gebouwd in afwijking van de
vergunning, die uitging van een vervanging van het dak conform de bestaande situatie, aldus
[appellant]. Hij wijst in dit verband naar foto's van de bestaande en nieuwe situatie en het rapport
van KBS+BTS van 12 april 2018.

14.1.    De notitie van 19 september 2019 is opgesteld op verzoek van het college naar aanleiding van
de aangevallen uitspraak. Deze notitie beperkt zich tot beantwoording van de vraag of het dak in
afwijking van de omgevingsvergunning is verschoven en verhoogd en of er in afwijking van de
omgevingsvergunning werkzaamheden aan de tussengoot en steeggoot hebben plaatsgevonden. De
weergave van de aanvraag, het besluit, de feitelijk verrichte werkzaamheden en de bezwaren van



[appellant] daartegen in de notitie beperken zich ook daartoe.

    Zoals hiervoor is overwogen, heeft de rechtbank terecht overwogen dat het handhavingsverzoek
betrekking heeft op de verschuiving van het oostelijke dakvlak van de aanbouw en de veranderingen
aan de tussengoot en de steeggoot. [appellant] wordt daarom niet gevolgd in zijn betoog dat de
notitie onvolledig is, omdat daarin niet wordt ingegaan op de andere werkzaamheden die volgens
hem in afwijking van de vergunning zijn verricht. Voor het oordeel dat het college deze notitie daarom
niet aan zijn besluit ten grondslag mocht leggen, bestaat geen grond.

14.2.    In de notitie is aan de hand van onder meer foto's van de bestaande en nieuwe situatie
toegelicht dat de werkzaamheden aan het dak overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning
zijn uitgevoerd. [appellant] heeft met het overleggen van het rapport van KBS+BTS en foto's van de
bestaande en nieuwe situatie niet aannemelijk gemaakt dat de conclusie in de notitie onjuist is. De
Afdeling is van oordeel dat het college zich onder verwijzing naar de notitie terecht op het standpunt
heeft gesteld dat de werkzaamheden aan het dak overeenkomstig de verleende
omgevingsvergunning zijn uitgevoerd en dat het daarom niet bevoegd is handhavend tegen die
werkzaamheden op te treden.

    Het betoog slaagt niet.

15.    [appellant] betoogt dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de
werkzaamheden aan de tussengoot en steeggoot omgevingsvergunningvrij zijn.

    Hij voert ten eerste aan dat de goten bij het dak horen, omdat deze een functioneel geheel vormen
en constructief bij elkaar horen. Het dak en de goten kunnen niet worden gesplitst.

    Hij voert verder aan dat de aanbouw een rijksmonument is en dat daarom alle veranderingen
daaraan omgevingsvergunningplichtig zijn. Volgens [appellant] heeft het besluit van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de minister) van 6 september 2019 in deze procedure
geen betekenis. De in 2015 verleende omgevingsvergunning kan niet met terugwerkende kracht
worden gewijzigd, aldus [appellant].

    Hij voert tot slot aan dat de werkzaamheden aan de goten niet vallen onder artikel 3, aanhef en
onderdeel 8, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor). Hij wijst er in dit verband
op dat het perceel is gelegen in een beschermd stadsgezicht. Hij wijst er verder op dat de goten
onderdeel uitmaken van het dak en het dak een draagconstructie is. Werkzaamheden die de
draagconstructie veranderen, zijn niet omgevingsvergunningvrij, aldus [appellant].

15.1.    Het college heeft zich onder verwijzing naar het besluit van de minister van 6 september 2019
op het standpunt gesteld dat de veranderingen aan de goten omgevingsvergunningvrij zijn op grond
van artikel 3, aanhef en onderdeel 8, van bijlage II van het Bor.

15.2.    De Afdeling volgt [appellant] niet in zijn stelling dat het dak en de goten niet te splitsen zijn en
dat alleen al omdat de werkzaamheden aan het dak vergunningplichtig zijn de werkzaamheden aan
de goten dat ook zijn. De Afdeling sluit in dit verband aan bij haar rechtspraak over de aanvraag om
een omgevingsvergunning, waarin is bepaald dat splitsing van een bouwplan dat uit verschillende
onderdelen bestaat, waaronder mogelijk op zichzelf beschouwd niet-vergunningplichtige onderdelen,
in beginsel niet mogelijk is en dit als één geheel moet worden beschouwd. Het bouwplan kan alleen
worden gesplitst indien het bestaat uit onderdelen die in functioneel en bouwkundig opzicht van
elkaar kunnen worden onderscheiden. Zie de uitspraken van 12 oktober 2011,
ECLI:NL:RVS:2011:BT7390, en 25 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW3855. Naar het oordeel van de
Afdeling kunnen in dit geval het dak en de goten in functioneel en bouwkundig opzicht van elkaar
worden onderscheiden. De omstandigheid dat de werkzaamheden aan het dak vergunningplichtig zijn,
betekent dus niet dat alleen al om die reden de werkzaamheden aan de goten dat ook zijn.

15.3.    De Afdeling volgt [appellant] ook niet in zijn betoog over het besluit van de minister van 6
september 2019. De omstandigheid dat dit besluit de op 14 december 2015 verleende
omgevingsvergunning niet met terugwerkende kracht wijzigt, zoals [appellant] aanvoert, laat onverlet
dat dit besluit wel van betekenis is in deze handhavingsprocedure. In deze procedure is immers in
geschil of de werkzaamheden in afwijking van, en daarmee zonder, omgevingsvergunning zijn
uitgevoerd. Als zou blijken dat ten tijde van het besluit van 13 januari 2020 als gevolg van het besluit
van 6 september 2019 de werkzaamheden aan de goten niet meer omgevingsvergunningplichtig zijn,



bestaat er voor het college in zoverre geen bevoegdheid meer om handhavend op te treden.

15.4.    De Afdeling zal hierna beoordelen of het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld
dat de werkzaamheden aan de goten omgevingsvergunningvrij zijn. In dat verband zal eerst worden
bezien of voor deze werkzaamheden nog een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste
lid, aanhef en onder f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) nodig is.

15.5.    In het besluit van 6 september 2019 van de minister staat dat het bijgebouw dat door middel
van een modern tussenlid is verbonden, evenals het tussenlid geen deel uitmaakt van het
rijksmonument. Het bijgebouw moet niet beschouwd worden als een aanbouw maar als een
zelfstandige zaak die op enig moment verbonden is met het woonhuis. Hoewel het bijgebouw een
historische oorsprong heeft, zijn er niet zulke monumentale waarden aanwezig dat bescherming
gewenst of noodzakelijk is.

    Uit dit besluit volgt dus dat de aanbouw achter de woning van [partij] niet langer een
rijksmonument is. Dit betekent dat, voor zover voor het veranderen van de goten eerst een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo nodig was,
deze vergunning ten tijde van het besluit van 13 januari 2020 niet meer nodig was.

15.6.    Vervolgens moet worden bezien of voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning op
grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo nog nodig is. Bij deze beoordeling is
artikel 4a van bijlage II van het Bor van belang. Dat artikel beperkt met het oog op de bescherming
van monumenten en aangewezen stads- dorpsgezichten de reikwijdte van artikel 3 van bijlage II.

15.7.    Artikel 4a, eerste lid, onder b, van bijlage II van het Bor bepaalt voor welke activiteiten artikel
3 van toepassing is, indien deze activiteiten plaatsvinden in, aan, op of bij een monument. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden in, aan of op een monument (onder 1˚) en
werkzaamheden bij een monument (onder 2˚).

    Gelet op wat is overwogen onder 15.5, staat artikel 4a, eerste lid, aanhef en onder b, onder 1˚,
van bijlage II van het Bor niet langer in de weg aan toepassing van artikel 3, aanhef en onderdeel 8,
van die bijlage.

    De werkzaamheden worden weliswaar wel bij een monument uitgevoerd, namelijk het woonhuis,
maar, gelet op artikel 4a, eerste lid, aanhef en onder b, onder 2˚, van bijlage II van het Bor, kan dan
wel toepassing worden gegeven aan artikel 3, aanhef en onderdeel 8, van bijlage II.

15.8.    Artikel 4a, tweede lid, van bijlage II bepaalt voor welke activiteiten artikel 3 van toepassing is,
indien deze activiteiten plaatsvinden in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

    Niet in geschil is dat het perceel is gelegen in een beschermd dorpsgezicht. Artikel 3 van bijlage II
is, zoals is bepaald in artikel 4a, tweede lid, aanhef en onder b, onder 3, van bijlage II slechts van
toepassing, voor zover het gaat om een bouwwerk op een erf aan de achterkant van een
hoofdgebouw, mits dat erf niet ook deel uitmaakt van het erf aan de zijkant van dat gebouw en niet
naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd. Van deze situatie is hier sprake. [appellant] heeft dit
niet bestreden.

15.9.    Uit het voorgaande volgt dat artikel 4a de toepassing van artikel 3 van bijlage II van het Bor
niet beperkt. De Afdeling zal hierna beoordelen of het college zich terecht op het standpunt heeft
gesteld dat de werkzaamheden aan de goten vallen onder artikel 3, aanhef en onderdeel 8, van
bijlage II en er daarom geen omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en
onder a, van de Wabo meer nodig is.

    Niet in geschil is dat er werkzaamheden zijn verricht aan de constructie van de kap op de aanbouw.
De goten zijn aan het dak aangebracht en zijn bedoeld om het regenwater dat afkomstig is van het
dak te verzamelen en af te voeren. De goten maken in die zin weliswaar onderdeel uit van het dak,
maar ze zijn geen onderdeel van de draagconstructie. De goten leiden er mogelijk toe dat de
draagconstructie anders wordt belast dan voorheen, maar die andere belasting leidt op zichzelf niet
tot een verandering van de draagconstructie. Het vervangen van de goten is daarom geen
verandering van de draagconstructie als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel 8, van bijlage II van
het Bor.

    Omdat verder niet is gebleken dat de werkzaamheden aan de goten leiden tot een verandering van



de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering, een uitbreiding van de
bebouwde oppervlakte, dan wel tot een uitbreiding van het bouwvolume, zijn deze werkzaamheden
omgevingsvergunningvrij op grond van artikel 3, aanhef en onderdeel 8, van bijlage II van het Bor.

15.10.    Het voorgaande betekent dat, voor zover voor het veranderen van de goten een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo nodig
was, deze vergunning ten tijde van het besluit van 13 januari 2020 niet meer nodig was. Dit betekent
dat het college niet langer bevoegd was handhavend op te treden tegen de werkzaamheden aan de
goten.

    Het betoog slaagt niet.

16.    Omdat het college niet bevoegd is handhavend op te treden tegen de werkzaamheden aan het
dak en de goten, heeft het college in het besluit op bezwaar van 13 januari 2020 de afwijzing van het
handhavingsverzoek van [appellant] terecht in stand gelaten.

Slotoverweging over het beroep

17.    Het beroep tegen het besluit van 13 januari 2020 is ongegrond.

18.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    bevestigt de aangevallen uitspraak;

II.    verklaart het beroep tegen het besluit van 13 januari 2020, kenmerk 1940112421/VH20180003,
van het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. A. ten Veen, voorzitter, en mr. D.A. Verburg en mr. J.M.L. Niederer, leden, in
tegenwoordigheid van mr. N.D.T. Pieters, griffier.

De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 16 december 2020

473.
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Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van
Neder-Betuwe ten behoeve van het bestemmingsplan "Broedershof" hogere
waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder vastgesteld. Het plan
maakt 50 grondgebonden woningen mogelijk in een gebied met een oppervlakte
van ongeveer 2,7 ha dat ligt ten zuidoosten van de kern Echteld. Voor elke
grondgebonden woning die minder wordt gerealiseerd, mag volgens de
plantoelichting in plaats daarvan één zorgappartement worden gebouwd. Het
college heeft hogere grenswaarden vastgesteld vanwege wegverkeer op de N323,
waardoor bij 9 woningen in de westhoek van het plangebied de voorkeurswaarde
van 48 dB die genoemd wordt in de Wet geluidhinder wordt overschreden.
Volgens het college is uit onderzoek gebleken dat het treffen van maatregelen om
de geluidbelasting onder de voorkeurswaarde te brengen voor deze woningen niet
doelmatig is en moet een hogere grenswaarde vastgesteld worden.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
OGR-Updates.nl 2020-0287 
JOM 2021/4 

Uitspraak

201806136/1/R1 en 201806358/1/R1.

Datum uitspraak: 16 december 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in de gedingen tussen:

1.    [appellant sub 1], wonend te Echteld, gemeente Neder-Betuwe,

2.    Galt B.V. en [appellant sub 2A] en [appellant sub 2B], gevestigd te Echteld, gemeente Neder-
Betuwe,

3.    MDE Machinebouw B.V. en anderen, gevestigd te Echteld, gemeente Neder-Betuwe,

4.    [appellante sub 4], gevestigd te Echteld, gemeente Neder-Betuwe, waarvan de maten zijn [maat
A] en [maat B], beiden wonend te Echteld,

appellanten,

en

1    de raad van de gemeente Neder-Betuwe,
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2    het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

verweerders.

Procesverloop

Bij besluit van 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van het
bestemmingsplan "Broedershof" hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder
(hierna: Wgh) vastgesteld (hierna: het besluit hogere waarden).

Bij besluit van 31 mei 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Broedershof" gewijzigd vastgesteld.

Tegen het besluit van het college hebben MDE Machinebouw en andere beroep ingesteld.

Tegen het besluit van de raad hebben [appellant sub 1], Galt en anderen, MDE Machinebouw en
anderen en [appellante sub 4] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (hierna: STAB) heeft
desverzocht een deskundigenbericht uitgebracht. [appellant sub 1], Galt en anderen, MDE
Machinebouw en anderen, [appellante sub 4] en de raad hebben hun zienswijze daarop naar voren
gebracht.

MDE Machinebouw en anderen en [appellante sub 4] hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaken ter zitting behandeld op 7 mei 2019, waar [appellant sub 1], bijgestaan
door [gemachtigde A], Galt en anderen, bij monde van [appellant sub 2A], bijgestaan door mr. C.J.
Hoek, advocaat te Arnhem, MDE Machinebouw en anderen, vertegenwoordigd door [gemachtigde B],
[gemachtigde C] en mr. E.J.H. Plambeck, thans advocaat te Alphen aan den Rijn, [appellante sub 4],
vertegenwoordigd door [gemachtigde D] en [gemachtigde E], en de raad en het college,
vertegenwoordigd door mr. T.E.P.A. Lam, advocaat te Nijmegen, en drs. ing. C. den Hertog, zijn
verschenen.

De STAB heeft desverzocht een nader deskundigenbericht uitgebracht. [appellant sub 1], MDE
Machinebouw en anderen en de raad hebben daarop hun zienswijze daarop naar voren gebracht.

De STAB heeft desverzocht een tweede nader deskundigenbericht uitgebracht. [appellant sub 1], MDE
Machinebouw en anderen en de raad hebben daarop hun zienswijze naar voren gebracht.

De Afdeling heeft de zaken opnieuw ter zitting behandeld op 22 oktober 2020, waar [appellant sub 1],
bijgestaan door [gemachtigde A], MDE Machinebouw en anderen, vertegenwoordigd door
[gemachtigde B] en mr. E.J.H. Plambeck, advocaat te Alphen aan den Rijn, [appellante sub 4],
vertegenwoordigd door [gemachtigde D] en [gemachtigde E] die via een videoverbinding hebben
deelgenomen aan de zitting, en de raad en het college, vertegenwoordigd door mr. T.E.P.A. Lam,
advocaat te Nijmegen, en ir. R.J.P. Henderickx en ing. D.J. Hobert, zijn verschenen. Ook zijn via een
videoverbinding als deskundigen gehoord ing. J.H. Grit en ing. R. Schuur, werkzaam bij de STAB.

Overwegingen

Inleiding

Het plan

1.    Het plan maakt 50 grondgebonden woningen mogelijk in een gebied met een oppervlakte van
ongeveer 2,7 ha dat ligt ten zuidoosten van de kern Echteld. Voor elke grondgebonden woning die
minder wordt gerealiseerd, mag volgens de plantoelichting in plaats daarvan één zorgappartement
worden gebouwd.

Het besluit hogere grenswaarden

2.    Het college heeft hogere grenswaarden vastgesteld vanwege wegverkeer op de N323, waardoor
bij 9 woningen in de westhoek van het plangebied de voorkeurswaarde van 48 dB die genoemd wordt
in de Wet geluidhinder wordt overschreden. Volgens het college is uit onderzoek gebleken dat het
treffen van maatregelen om de geluidbelasting onder de voorkeurswaarde te brengen voor deze
woningen niet doelmatig is en moet een hogere grenswaarde vastgesteld worden.

De appellanten

3.    [appellant sub 1] heeft tegenover zijn woning aan de [locatie 1] een perceel grond van ongeveer



2,5 ha waarop vijftig hoogstamfruitbomen staan voor privégebruik. Hij houdt daarop hobbymatig
enkele schapen. Dit perceel grenst aan de zuidzijde van het plangebied. [appellant sub 1] wenst de
mogelijkheid te behouden dat hij in de toekomst het perceel bedrijfsmatig kan gebruiken voor fruit- en
laanboomteelt en vreest dat deze eventuele toekomstige gebruiksmogelijkheden zullen worden
beperkt door de beoogde woningbouw.

    [appellant sub 2A] en [appellant sub 2B] wonen aan de [locatie 2] ten noordoosten van het
plangebied. [appellant sub 2A] voert van hieruit zijn bedrijf Galt B.V., gespecialiseerd in
vermogensbeheer. Galt B.V., [appellant sub 2A] en [appellant sub 2B] stellen onder meer dat geen
behoefte bestaat aan de nieuwe woningen. Ook vrezen zij voor parkeer- en verkeeroverlast.

    MDE Machinebouw en anderen exploiteren een metaalbedrijf voor de ontwikkeling en constructie
van voornamelijk boomkwekerijmachines. Het bedrijfsperceel Wijenburgsestraat 6 ligt ten oosten van
het plangebied en grenst direct aan de zuidoostzijde ervan. Op dit perceel hebben MDE Machinebouw
en anderen ook een hobbymatige hoogstamboomgaard. [gemachtigde B] en [partij] behoren tot MDE
Machinebouw en anderen en wonen in de monumentale boerderij "De Tekkenburg". MDE
Machinebouw en anderen voeren onder meer aan dat geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan
worden gegarandeerd ter plaatse van de nieuwe woningen. Volgens hen bestaat er ook geen
behoefte aan die woningen.

    [appellante sub 4] exploiteert een perenboomgaard aan de [locatie 3] en beschikt daarvoor onder
andere over het perceel dat direct grenst aan de noordzijde van het plangebied. [appellante sub 4]
voert onder meer aan dat voor de nieuwe woningen een spuitzone van 50 m in plaats van 5 m moet
worden aangehouden.

Volgorde van behandeling

4.    De Afdeling zal eerst de beroepen van appellanten tegen het plan behandelen (onder 5-21) en
vervolgens het beroep van MDE Machinebouw en anderen tegen het besluit hogere waarden (onder
22-24).

De beroepen tegen het plan

Ontvankelijkheid van het beroep van Galt en anderen

5.    Het beroep van Galt en anderen is niet-ontvankelijk voor zover dat is ingesteld door Galt en
[appellant sub 2B]. Alleen [appellant sub 2A] heeft een zienswijze naar voren gebracht over het
ontwerp. Galt en [appellant sub 2B] hebben geen zienswijze naar voren gebracht over het ontwerp.
Het beroep, voor zover dat is ingesteld door Galt en [appellant sub 2B], steunt dus niet op een bij de
raad naar voren gebrachte zienswijze. Een belanghebbende kan geen beroep instellen tegen het
besluit tot vaststelling van het plan indien hij over het ontwerpplan geen zienswijze naar voren heeft
gebracht, tenzij hem dit redelijkerwijs niet kan worden verweten. Zie artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb), gelezen in samenhang met artikel 8:6 van de Awb, artikel 2 van bijlage 2
bij de Awb en artikel 6:13 van de Awb. Galt en [appellant sub 2B] kan redelijkerwijs worden verweten
dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerp. Dit betekent dat zij niet tegen
het plan in beroep kunnen komen.

6.    De Afdeling zal hierna spreken over het beroep van [appellant sub 2A].

Toetsingskader

7.    Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en regels
geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De raad heeft
daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Afdeling beoordeelt aan de hand
van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is
met het recht. De Afdeling stelt niet zelf vast of het plan in overeenstemming is met een goede
ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de hand van die gronden of de raad zich in redelijkheid op
het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke
ordening.

Conclusie van de Afdeling over het plan

8.    De Afdeling is van oordeel dat de beroepen van appellanten tegen het plan gegrond zijn. De raad
heeft het plan vastgesteld in strijd met de artikelen 3:2 (zorgvuldigheid van het onderzoek) en 3:46



(deugdelijkheid van de motivering) van de Awb en het beginsel van de rechtszekerheid. De raad heeft
niet deugdelijk onderbouwd dat een kleinere afstand dan 50 m kan worden aangehouden tussen de
nieuwe woningen en de fruitboomgaarden van [appellant sub 1], MDE Machinebouw en anderen en
[appellante sub 4]. Ook is een voorwaarde voor het uitoefenen van een zogenoemde aan huis
verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit vastgesteld in strijd met de rechtszekerheid. De overige
beroepsgronden van appellanten tegen het plan slagen niet.

8.1.    De Afdeling zal hieronder eerst uitleggen waarom zij tot dit oordeel is gekomen aan de hand
van de bespreking van de beroepsgronden van appellanten. De Afdeling zal dat thematisch doen in
deze volgorde:

- behoefte (onder 9-9.7);

- alternatieve locaties (onder 10-10.6);

- spuitzones (onder 11-14);

- geluid (onder 15-15.7);

- parkeren (onder 16-16.4);

- vormvrije m.e.r.-beoordeling (onder 17-17.3);

- structuurvisie en bouwhoogte (onder 18-18.7);

- aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit (19-19.3).

De Afdeling zal vervolgens bespreken wat de gevolgen van haar oordeel zijn voor het plan (onder 20-
21).

Behoefte

9.    [appellant sub 2A] betoogt dat de raad niet heeft aangetoond dat behoefte bestaat aan de
nieuwe woningen. In de door SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling uitgevoerde "Toets Ladder voor
Duurzame Verstedelijking" van 26 januari 2017 (hierna: de Toets Ladder) is uitgegaan van 50 nieuwe
woningen, terwijl het plan volgens hem in totaal 74 woningen mogelijk maakt. Ter plaatse van de
aanduiding "gestapeld" zijn naast grondgebonden woningen ook nog 24 zorgappartementen
toegestaan en uit de planregels volgt onvoldoende duidelijk dat de realisatie van een
zorgappartement ten koste gaat van een woning. [appellant sub 2A] stelt dat een zorgappartement
niet meetelt bij het maximum van 50, omdat dat maximum niet gaat over woningen in het algemeen,
maar alleen over "grondgebonden woningen". Het plan is volgens hem daarom vastgesteld in strijd
met artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) en artikel 2.2.1.1 van de
Omgevingsverordening Gelderland.

    Ook MDE Machinebouw en anderen betogen dat de raad niet heeft aangetoond dat behoefte
bestaat aan de nieuwe woningen. Volgens hen heeft de raad de kwantitatieve woningbehoefte
onvoldoende onderbouwd. Zij stellen dat beschreven moet worden in hoeverre voor de kern Echteld
een kwantitatieve behoefte bestaat, waarbij de raad moet blijven binnen de regionaal afgesproken
kaders. Ook heeft de raad volgens hen in de plantoelichting onvoldoende inzichtelijk gemaakt op
welke wijze het plan voorziet in de kwalitatieve behoefte in de gemeente. MDE Machinebouw en
anderen wijzen in dit verband op de Omgevingsverordening Gelderland en stellen dat een bouwplan
moet passen binnen het Kwalitatief Woonprogramma. Zij wijzen erop dat het project "geel" scoort in
de Toets Ladder wat volgens hen betekent dat er knelpunten zijn. Zij stellen dat niet duidelijk is
waaruit deze knelpunten bestaan en op welke wijze deze worden opgelost. Volgens MDE
Machinebouw is één knelpunt de aanduiding "behoud openheid" op de kaart van de locatie
Broedershof die bij de Structuurvisie Nederbetuwe (hierna: de structuurvisie) behoort. De aanduiding
rust volgens hen ook voor een deel op het plangebied.

9.1.    De raad stelt zich op het standpunt dat hij heeft aangetoond dat er een kwantitatieve en
kwalitatieve behoefte bestaat aan de nieuwe woningen.

9.2.    In artikel 3.1.6, tweede lid van het Bro is bepaald dat de toelichting bij een bestemmingsplan
dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt een beschrijving bevat van de behoefte aan
die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand
stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte
kan worden voorzien.



    In artikel 2.2.1.1 van de Omgevingsverordening Gelderland, zoals die gold op het moment van
vaststelling van het plan, was bepaald dat in een bestemmingsplan nieuwe woonlocaties en de daar
te bouwen woningen alleen waren toegestaan wanneer dit paste in het geldende door het college
van gedeputeerde staten vastgestelde Kwalitatief Woonprogramma en de door dit college
vastgestelde kwantitatieve opgave wonen voor de betreffende regio.

9.3.    In de planregels is het volgende bepaald:

"Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

6.1.1 Algemeen

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, met inbegrip van zorgappartementen, met dien verstande dat minimaal 20% van het
plangebied bestemd dient te zijn voor sociale woningbouw;

[…]

6.2 Bouwregels

6.2.1 Algemeen

a. op de gronden binnen deze bestemming zijn uitsluitend hoofdgebouwen in de vorm van woningen
en bij de woning behorende andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan,
die ten dienste staan van deze bestemming, met dien verstande dat:

1. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘gestapeld’ tevens zorgappartementen zijn toegestaan;

2. ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ uitsluitend vrijstaande woningen zijn toegestaan;

b. het maximale aantal grondgebonden woningen bedraagt 50, met dien verstande dat ter plaatse
van de aanduiding ‘gestapeld’ in plaats van een grondgebonden woning een zorgappartement mag
worden gebouwd tot een maximum van 24 zorgappartementen;

[…]."

9.4.    In de Toets Ladder is beoordeeld of het plan voorziet in een behoefte. Daarbij is ervan
uitgegaan dat het plan 51 woningen mogelijk maakt. In de Toets Ladder is geconcludeerd dat sprake
is van zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve behoefte aan de geplande woningen. Getoetst is
aan het Regionaal Woningbouwprogramma regio Rivierenland en de Woonvisie. Aan het Regionaal
Woningbouwprogramma ligt het Regionaal Woningbehoefteonderzoek Rivierenland van 25 april 2015
ten grondslag. Dit woningbehoefteonderzoek is een uitwerking van de kwantitatieve en kwalitatieve
woningbehoefte, mede op basis van bevolkingsprognoses van de provincie. Uitgaande van het
Regionaal Woningbehoefteonderzoek is er in de periode 2015-2025 een effectieve kwantitatieve
vraag van 7.500 woningen bij laagconjunctuur tot 10.000 woningen bij middenconjunctuur berekend
voor de gehele regio. Specifiek voor de gemeente Neder-Betuwe is in het Regionale
woningbehoefteonderzoek in de periode 2015-2025 een effectieve kwantitatieve nieuwbouwvraag
berekend van 600 woningen bij laagconjunctuur tot 800 woningen bij middenconjunctuur. In het
Regionaal Woningbouwprogramma is voor de gemeente Neder-Betuwe afgesproken dat 746
woningen mogen worden toegevoegd in de periode tot 2025.

9.5.    De Afdeling stelt vast dat het plan maximaal 50 woningen in het algemeen, inclusief
zorgappartementen, mogelijk maakt, zodat in de Toets Ladder niet is uitgegaan van een te laag
aantal woningen. Uit artikel 6.2.1, onder 2, sub b, van de planregels volgt dat binnen het plangebied
maximaal 50 grondgebonden woningen mogen worden gerealiseerd, maar dat voor elke
grondgebonden woning die minder wordt gerealiseerd één zorgappartement mag worden gebouwd,
waarvoor op zijn beurt weer een maximum van 24 zorgappartementen geldt. Door het gebruik van de
woorden "in plaats van" is voldoende duidelijk dat de bouw van één zorgwoning ten koste gaat van
één van de 50 toegestane grondgebonden woningen.

9.6.    De Afdeling is van oordeel dat de raad voldoende heeft onderbouwd dat er een kwantitatieve
behoefte is aan de nieuwe woningen, gezien de Toets Ladder en wat de raad heeft gezegd. De raad
heeft gezegd dat de ontwikkeling waarin het bestemmingsplan voorziet is begrepen in de huidige
plancapaciteit voor de gemeente Neder-Betuwe die tot 2025 746 woningen bedraagt en dus



overeenkomt met de afgesproken 746 woningen. Uit de Woonvisie volgt een verdeling van de
kwantitatieve opgave over de verschillende kernen van Neder-Betuwe, waarbij staat aangegeven dat
het belangrijk is dat elke kern de mogelijkheid behoudt om nieuwe woningen aan de voorraad toe te
voegen als hier behoefte aan is. Aan de kern Echteld is een kwantitatieve opgave toegedeeld van 51
woningen. Met dit plan is voorzien in 50 van deze 51 woningen.

    De raad heeft ook voldoende onderbouwd dat er een kwalitatieve behoefte bestaat aan de nieuwe
woningen en dat het plan binnen het Kwalitatief Woonprogramma past. De raad heeft in paragraaf
3.4.2 van de plantoelichting de kwalitatieve behoefte onderbouwd en in het deskundigenbericht staat
dat geen aanleiding bestaat om in twijfel te trekken dat de woningtypen die het plan mogelijk maakt
aansluiten bij de behoefte. De Afdeling ziet in wat MDE Machinebouw en anderen hebben aangevoerd
geen aanleiding voor het oordeel dat dit onjuist is. In het Regionaal Woningbouwprogramma van 25
juni 2015 staat dat alle woningbouwprojecten worden getoetst op drie punten, namelijk de
planstatus, de urgentie en het programma (woonmilieu, prijs en woningtype). Het punt programma
gaat over de kwalitatieve behoefte. Een score "groen" voor het punt programma betekent dat in het
project woningen worden gerealiseerd ten behoeve van de extra vraag voor statushouders. In het
plangebied worden geen woningen gerealiseerd specifiek voor statushouders. Het plan scoort daarom
op het punt programma niet "groen" maar "geel". Dat betekent echter niet dat dit een knelpunt is en
dat er geen kwalitatieve behoefte bestaat aan de nieuwe woningen. Ook de aanduiding "behoud
openheid" is geen knelpunt. Deze aanduiding ligt hoofdzakelijk op de gronden ten oosten van het
plangebied. Deze aanduiding ligt weliswaar ook voor een klein deel op het plangebied, maar dit is een
deel waaraan de bestemming "Groen" is toegekend.

9.7.    De Afdeling komt tot de conclusie dat het plan niet in strijd is met artikel 3.1.6, tweede lid, van
het Bro op het punt van de behoefte. Ook is het plan niet in strijd met artikel 2.2.1.1 van de
Omgevingsverordening Gelderland. Dat betekent dat de betogen van [appellant sub 2A] en MDE
Machinebouw en anderen hierover niet slagen.

    De Afdeling zal hierna beoordelen of de raad voldoende heeft gemotiveerd dat de nieuwe woningen
niet binnen bestaand stedelijk gebied kunnen worden gerealiseerd.

Alternatieve locaties

10.    [appellant sub 2A] betoogt dat de raad had moeten kiezen voor een alternatieve locatie binnen
bestaand stedelijk gebied of zo nodig buiten bestaand stedelijk gebied. Volgens hem zijn er
voldoende kleine inbreidingslocaties aanwezig om in de geconstateerde behoefte te voorzien, anders
dan de raad stelt. [appellant sub 2A] heeft gewezen op vijf locaties.

    Ten eerste heeft [appellant sub 2A] gewezen op "De Leede" in Kesteren. Volgens hem kunnen op
die locatie 75 woningen worden gerealiseerd.

    Ten tweede heeft hij gewezen op "De Hoef" in Ochten. Deze locatie biedt weliswaar geen ruimte
voor 50 woningen, maar volgens [appellant sub 2A] kan op deze locatie wel in een gedeelte van de
woningbehoefte worden voorzien.

    Ten derde heeft hij gewezen op de voetbalvelden aan de zuidwestzijde van Echteld en de
onbebouwde gronden langs de N323 ten zuiden en ten westen van de voetbalvelden. Een
verplaatsing van de voetbalvelden ligt volgens hem voor de hand, omdat deze diep de kern in steken.
Dat is niet ideaal, gelet op de overlast. Ook heeft de voetbalvereniging op de huidige locatie geen
uitbreidingsmogelijkheden.

    Ten vierde heeft [appellant sub 2A] gewezen op de locatie ten noorden van de spoorlijn en ten
westen van de Voorstraat. Deze locatie ligt volgens [appellant sub 2A] in bestaand stedelijk gebied,
omdat de locatie door verspreide bebouwing en de N323 wordt omsloten en tot de "dorpsentree"
wordt gerekend. Op deze locatie wordt het volgens hem karakteristieke zuidoostelijke gedeelte van
Echteld met openheid niet aangetast.

    Tot slot heeft [appellant sub 2A] gewezen op de locatie tussen de Voorstraat en het Laantje naar
Parijs. Deze locatie heeft volgens hem geen bijzondere waarden en bebouwing op deze locatie sluit
logisch aan op de kern, anders dan op de locatie Broedershof. Ook wordt op deze locatie het
karakteristieke zuidoostelijke gedeelte van Echteld met openheid niet aangetast.



10.1.    De raad stelt zich op het standpunt dat hij in redelijkheid heeft kunnen kiezen voor de locatie
Broedershof. De raad heeft erop gewezen dat deze locatie in de structuurvisie de aanduiding
"ontwikkelingsrichting wonen tot 2020" heeft gekregen. Ook heeft de raad erop gewezen dat in de
Toets Ladder is geconcludeerd dat een gedeelte van de woningen waaraan behoefte bestaat op
uitbreidingslocaties gerealiseerd moet worden. Volgens de Toets Ladder zijn binnen het bestaand
stedelijk gebied van de gemeente meerdere woningbouwlocaties in ontwikkeling dan wel recent tot
ontwikkeling gebracht. Andere grote braakliggende locaties in het bestaand stedelijk gebied zijn
volgens de Toets Ladder niet beschikbaar. Er zijn wel enkele kleine inbreidingslocaties beschikbaar,
maar deze locaties zijn volgens de Toets Ladder te klein om daarop 50 woningen te realiseren.

10.2.    De Afdeling is van oordeel dat de raad in redelijkheid niet hoefde te kiezen voor de locatie "De
Leede", gezien de toelichting van de raad over deze locatie. De raad heeft gezegd dat op deze locatie
al woningen staan van de Stichting Woningbeheer Betuwe (hierna: SWB). SWB is volgens de raad
bezig om haar woningbestand te vernieuwen en soms kunnen er dan meer woningen worden
toegevoegd. De woningen die dan zouden worden toegevoegd zijn per definitie sociale-
huurwoningen. Dit plan heeft volgens de raad een heel andere opzet, waardoor de locatie niet
geschikt is. Daarnaast zijn de plannen van SWB nog niet concreet. Het is niet duidelijk wanneer de
locatie onder handen gaat worden genomen en het is niet duidelijk of de bestaande woningen
worden gesloopt waardoor de locatie zou kunnen worden verdicht.

10.3.    De raad hoefde in redelijkheid ook niet te kiezen voor de locatie "De Hoef". De raad heeft
verklaard dat deze locatie ruimte biedt voor 10 woningen. Dat is een ontwikkeling van een andere
omvang dan het plan waar het in dit geval om gaat. Bovendien heeft de raad gezegd dat de locatie
van zes verschillende eigenaren is, die nog geen plannen hebben, en dat de locatie niet te koop staat.

10.4.    Verder hoefde de raad in redelijkheid niet te kiezen voor de locatie van de voetbalvelden. De
raad heeft gezegd dat deze velden niet beschikbaar zijn voor woningbouw, omdat geen voornemen
bestaat de voetbalvelden te sluiten of te verplaatsen en dat veel waarde wordt gehecht aan het
behoud van bestaande open groene plekken en speelvoorzieningen in Echteld. Bovendien volgt uit de
structuurvisie dat deze voetbalvelden een belangrijke, sociaal bindende functie vormen voor Echteld.
Daardoor zijn de voetbalvelden volgens de raad geen geschikte alternatieve locatie. De Afdeling vindt
dit standpunt redelijk.

10.5.    De raad heeft zich verder terecht op het standpunt gesteld dat de locatie ten noorden van de
spoorlijn en ten westen van de Voorstraat buiten bestaand stedelijk gebied ligt, gezien de ligging en
openheid van de locatie. Ook de locatie tussen de Voorstraat en het Laantje naar Parijs ligt buiten
bestaand stedelijk gebied.

10.6.    De Afdeling komt tot de conclusie dat de raad deugdelijk heeft gemotiveerd dat de nieuwe
woningen niet binnen bestaand stedelijk gebied kunnen worden gerealiseerd. Het plan is dus niet in
strijd met artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro op het punt van alternatieve locaties binnen bestaand
stedelijk gebied.

    De Afdeling kan nu niet beoordelen of de raad in redelijkheid ervan heeft kunnen afzien te kiezen
voor één van de twee locaties buiten bestaand stedelijk gebied die [appellant sub 2A] heeft genoemd.
Of dat het geval is, hangt namelijk ook af van de vraag of woningbouw op de locatie "Broedershof"
ruimtelijk aanvaardbaar is gelet op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de
fruitboomgaarden rondom deze locatie. Zoals hierna zal worden besproken, heeft de raad niet
deugdelijk onderbouwd dat een kleinere afstand dan 50 m kan worden aangehouden tussen de
nieuwe woningen en deze fruitboomgaarden.

Spuitzones

11.    [appellant sub 1], MDE Machinebouw en anderen en [appellante sub 4] betogen dat in het plan
onvoldoende afstand wordt aangehouden van de woningen tot hun fruitboomgaarden. Volgens hen
kan de raad afwijking van de gebruikelijke richtafstand van 50 m tussen fruitboomgaarden en
woningen niet onderbouwen met behulp van het rapport "Driftblootstelling van omstanders en
omwonenden door boomgaard bespuitingen" (PRI-rapport 609, mei 2015), van Wageningen University
& Research (hierna: rapport PRI 2015). Dit rapport biedt namelijk geen deugdelijk basis voor
locatiespecifiek onderzoek. Volgens MDE Machinebouw en anderen zou voor hoogstamboomgaarden
zelfs een richtafstand van 100 m moeten worden aangehouden, omdat volgens de STAB met de



huidige kennis niet met zekerheid valt vast te stellen dat een afstand van 50 m toereikend is bij een
hoogstamboomgaard, zoals op hun perceel.

11.1.    De raad stelt zich op het standpunt dat hij met locatiespecifiek onderzoek voldoende heeft
onderbouwd dat kortere afstanden dan 50 m toereikend zijn tussen de nieuwe woningen en de
fruitboomgaarden van appellanten. De raad wijst op de door De Roever Omgevingsadvies gemaakte
beoordeling over de spuitzones van omliggende fruit- en boomtelers. Deze beoordeling staat
uitgewerkt in de notitie "Beoordeling spuitzones; Broedershof te Echteld", van 22 december 2016
(hierna: Notitie Spuitzones) die de raad ten grondslag heeft gelegd aan het plan. Ook heeft De
Omgevingsjurist naar aanleiding van ingediende zienswijzen de spuitzonering in het bestemmingsplan
nader beschouwd in de notitie "Onderbouwing spuitzonering Broedershof" van 23 maart 2018, bijlage
17 bij de plantoelichting (hierna: het Spuitzone-onderzoek). In deze onderzoeken is gebruik gemaakt
van het rapport PRI 2015. Dat rapport biedt volgens de raad een solide basis voor locatiespecifiek
onderzoek. Verder wijst de raad op het briefrapport Spuitzone bestemmingsplan Broedershof" van 19
april 2019 van SPA WNP ingenieurs (hierna: SPA). SPA heeft daarbij gebruik gemaakt van een
rekenkundige formule die gebaseerd is op het rapport "Onderzoek naar driftblootstelling bij ruimtelijke
ontwikkelingen in de gemeente Tholen" (PRI rapport 441, maart 2012) van Wageningen University &
Research (hierna: rapport PRI 2012). SPA concludeert dat kortere afstanden dan 50 m toereikend zijn,
indien het plan op enkele punten wordt aangepast. Het rapport PRI 2012 biedt volgens de raad een
solide basis voor locatiespecifiek onderzoek. De raad heeft de Afdeling verzocht om het plan zo nodig
zelf in de zaak voorziend aan te passen op basis van het briefrapport van SPA.

11.2.    De gronden van [appellant sub 1] zijn opgenomen in het bestemmingsplan "Buitengebied
Dodewaard en Echteld" en hebben de bestemming "Agrarisch". De gronden zijn bestemd voor
grondgebonden agrarische productie. De bestemming "Agrarisch" laat fruit- en/of boomteelt toe. De
afstand tussen het perceel van [appellant sub 1] waar fruit- en/of boomteelt mogelijk is en de in deze
zaak relevante gronden binnen het plangebied met de bestemming "Wonen" bedraagt ongeveer 22
m.

    MDE Machinebouw en anderen hebben op hun perceel een hoogstamboomgaard met naar schatting
24 perenbomen. Deze perenbomen staan in twee rijen langs de oostelijke grens van het plangebied.
Hoewel de peren hobbymatig worden geteeld gebruiken MDE Machinebouw en anderen voor het
bespuiten van de bomen met gewasbeschermingsmiddelen de professionele machines die ter plaatse
door MDE Machinebouw vervaardigd worden. De gronden van MDE Machinebouw en anderen mogen
op basis van de bestemming die daaraan is toegekend worden gebruikt voor fruitteelt. De gronden
met de bestemming "Wonen" in het plan liggen op ongeveer 15 m van de perceelgrens van de
gronden van MDE Machinebouw en anderen.

    Het perceel van [appellante sub 4] is opgenomen in het bestemmingsplan "Buitengebied
Dodewaard en Echteld" en heeft de bestemming "Agrarisch met waarden - 1" en de
dubbelbestemming "Waarde - Cultuurhistorisch waardevol gebied". Het gebruik van de gronden voor
de fruitteelt is toegestaan binnen de bestemming "Agrarisch met waarden - 1". De aanwezigheid van
de boomgaard en boomkwekerij is aangemerkt als landschappelijke waarde. De dubbelbestemming
laat fruitteelt toe. De afstand tussen de plandelen met een woonbestemming en het perceel van
[appellante sub 4] bedraagt ongeveer 14 m. Ter hoogte van het meest westelijk gelegen deel van het
perceel van [appellante sub 4] bedraagt de afstand tussen zijn perceel en het plandeel met een
woonbestemming ongeveer 10 m.

11.3.    Uit vaste rechtspraak van de Afdeling volgt dat in het algemeen een afstand van 50 m tussen
gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt
niet onredelijk wordt geacht. Het is mogelijk deze afstand te verkleinen indien daaraan een
deugdelijke motivering ten grondslag ligt. Die motivering moet gebaseerd zijn op een zorgvuldig op de
locatie toegesneden onderzoek. Zie bijvoorbeeld onder 7 van de uitspraak van de Afdeling van 30
maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:855 (Houten).

    De Afdeling laat in het midden of voor hoogstamboomgaarden een grotere richtafstand dan 50 m
zou moeten worden aangehouden, zoals MDE Machinebouw en anderen betogen, omdat dat niet
uitmaakt in deze zaak. De raad moet toch al motiveren waarom de afstanden tussen de nieuwe
woningen en de hoogstamboomgaarden van [appellant sub 1] en MDE Machinebouw aanvaardbaar



zijn, omdat die afstanden onder de 50 m liggen.

11.4.    In haar deskundigenbericht wijst de STAB erop dat uit de Notitie Spuitzones volgt dat bij de
beoordeling is uitgegaan van het rapport PRI 2015.

    In het rapport PRI 2015 is gekeken naar de depositie van gewasbeschermingsmiddelen op
bepaalde afstanden vanaf de buitenste bomenrij bij een ongunstige windrichting. Hierbij is uitgegaan
van verschillende spuithoogtes en spuittechnieken en is een onderscheid gemaakt tussen de
bespuiting van kale fruitbomen en van bladdragende fruitbomen. Ook is gekeken naar het effect van
driftreducerende beplanting tussen de boomgaard en de gevoelige functie. In het rapport PRI 2015
zijn 12 verschillende praktijksituaties onderscheiden waarvoor de benodigde afstand vanaf de laatste
bomenrij tot aan een gevoelige functie is bepaald, waarbij geen overschrijding van het
blootstellingseindpunt op de huid voor de stof captan - de stof met het hoogste gezondheidsrisico -
plaatsvindt.

    In de Notitie Spuitzones zijn de boomgaarden aan de noord-, oost-, en zuidzijde van het
plangebied beschreven. Op grond daarvan is beoordeeld welke van de 12 praktijksituaties uit het
rapport PRI 2015 van toepassing is en of wordt voldaan aan de minimale afstanden uit dat rapport.
Volgens de Notitie Spuitzones is sprake van een acceptabel niveau van driftblootstelling en is geen
sprake van een belemmering voor de omliggende boomgaarden.

    Ook in het Spuitzone-onderzoek zijn de locaties aan de verschillende zijden van het plangebied
beschreven en is beoordeeld welke van de 12 praktijksituaties uit het rapport PRI 2015 van
toepassing is. Vervolgens is beschouwd of voldaan wordt aan de minimale afstanden uit dat rapport.
Het Spuitzone-onderzoek komt tot de conclusie dat de afstanden tussen de nieuwe woningen en de
fruitboomgaarden van appellanten toereikend zijn.

11.5.    De raad heeft naar aanleiding van het deskundigenbericht het briefrapport van SPA
overgelegd. [appellant sub 1], MDE Machinebouw en anderen en [appellante sub 4] hebben de
formule van SPA betwist. Volgens hen is onduidelijk of de formule van SPA wel wetenschappelijk
onderbouwd is. De Afdeling heeft naar aanleiding van het rapport van SPA de STAB verzocht in een
nader deskundigenbericht een aantal vragen te beantwoorden over het briefrapport van SPA. De raad
heeft naar aanleiding van het nadere deskundigenbericht een reactie van SPA overgelegd waarin SPA
uitgebreid reageert op het nadere deskundigenbericht. SPA heeft daarin gesteld dat de rapporten PRI
2012 en 2015 een deugdelijke basis vormen voor locatiespecifiek onderzoek. De Afdeling heeft de
STAB verzocht in een tweede nader deskundigenbericht te reageren op de reactie van SPA. De raad
heeft een reactie van SPA op het tweede nadere deskundigenbericht overgelegd.

Zijn de Notitie Spuitzones en het Spuitzone-onderzoek deugdelijk?

12.    De Afdeling moet in eerste instantie het plan beoordelen zoals dat door de raad is vastgesteld.
De Notitie Spuitzones en het Spuitzone-onderzoek zijn ten grondslag gelegd aan het vastgestelde
plan, zodat de Afdeling eerst zal beoordelen of deze onderzoeken deugdelijk zijn. Daarvoor is het
nodig de vraag te beantwoorden of het rapport PRI 2015 een deugdelijke grondslag vormt voor
locatiespecifiek onderzoek, omdat in die onderzoeken gebruik is gemaakt van het rapport PRI 2015.

12.1.    De Afdeling heeft al in twee eerdere uitspraken een oordeel gegeven over de deugdelijkheid
van rapport PRI 2015. In haar hiervoor al genoemde uitspraak van 30 maart 2016 in de zaak Houten
heeft de Afdeling - kort samengevat - naar aanleiding van deskundigenbericht van de STAB in die zaak
overwogen dat het rapport PRI 2015 voor een belangrijk deel is gebaseerd op een niet gepubliceerd
rapport van PRI uit 2014. Het gaat daarbij vooral om de relatie tussen de verspreidingscurve naar de
grond die PRI hanteert en de verspreiding naar de lucht. Omdat het rapport van PRI uit 2014 niet is
gepubliceerd is het niet verifieerbaar en kan het niet worden gebruikt als onderbouwing van de
driftcurve naar de lucht in het rapport PRI 2015. Als onderbouwing van die driftcurve blijft dan alleen
een presentatie van een workshop uit 2007 in Barcelona over, wat niet als robuuste onderbouwing
kan worden aangemerkt. De Afdeling is daarom tot het oordeel gekomen dat het rapport PRI 2015
geen deugdelijke grondslag vormde voor het locatiespecifieke onderzoek in die zaak.

    In de uitspraak van 6 juni 2018 over de zaak Wijchen, ECLI:NL:RVS:2018:1741, kwam de Afdeling
ook tot het oordeel dat het rapport PRI 2015 geen deugdelijke grondslag vormde voor het
locatiespecifieke onderzoek in die zaak. De derde-belanghebbende in die zaak had erop gewezen dat



het rapport van PRI uit 2014 beschikbaar is geweest ten behoeve van internationale onderzoeken en
publicaties in de tijdschriften "Aspects of Applied Biology" en "Biosystems Engineering". Volgens het
deskundigenbericht van de STAB in die zaak was de drift naar de lucht in het rapport PRI 2015
gebaseerd op het rapport van PRI uit 2014 en maar op één afstand (7,5 m vanaf de laatste bomenrij)
gemeten. De afname in concentraties op grotere afstanden is afkomstig uit de presentatie van de
hiervoor al genoemde workshop uit 2007. Verder stond in het deskundigenbericht dat uit de
publicaties waarop de derde-belanghebbende heeft gewezen blijkt dat de hoeveelheid gegevens over
de drift van gewasbeschermingsmiddelen sinds 2014 niet is toegenomen en dat er nog significante
lacunes in kennis zijn. Die lacunes in kennis maken het vooralsnog niet mogelijk om voorspellende
modellen te ontwikkelen of betrouwbare inschattingen te doen voor de drift van
gewasbeschermingsmiddelen. De desbetreffende artikelen zijn weliswaar geschreven door meerdere
auteurs zodat mag worden aangenomen dat er sprake zal zijn geweest van onderlinge controle op de
juistheid van de verschillende bijdragen, maar dit was volgens de STAB niet aan te merken als peer
review, omdat in dat geval een toetsing door onafhankelijke deskundigen moet plaatsvinden. Dat is
hier niet gebeurd.

12.2.    In haar reacties heeft SPA gesteld dat het rapport PRI 2015 wel een deugdelijke grondslag
vormt voor locatiespecifiek onderzoek. De drift naar de lucht is gemeten met twee meetmasten op één
afstand (7,5 m vanaf de laatste bomenrij). Om de drift naar de lucht op grotere afstanden dan 7,5 m
te kunnen beoordelen is in het rapport PRI 2015 gebruik gemaakt van metingen van enkelrij
bespuitingen. In die metingen zijn een aantal bomenrijen bespoten met gewasbeschermingsmiddelen,
waarbij de bespoten rij steeds verder naar ‘binnen’ lag. Ook is de spuitrichting gevarieerd. Daarmee
ontstaan volgens SPA dus toch relevante metingen op verschillende afstanden, niet slechts op die
genoemde 7,5 m. De metingen zijn uitgevoerd in zowel een periode waarin de bomen bladeren
hebben als een periode waarin de bomen kaal zijn. SPA heeft voor haar formule gebruik gemaakt van
de metingen in de periode dat de bomen kaal zijn. SPA heeft er verder op gewezen dat in de
definitieve versie van het rapport PRI 2015 een verwijzing naar het rapport van PRI uit 2014 is
vervangen door een verwijzing naar een artikel dat wel is gepubliceerd. Het gaat om een artikel dat in
2014 is gepubliceerd in het tijdschrift "Aspects of Applied Biology".

12.3.    De Afdeling ziet in de reacties van SPA geen aanleiding om nu anders te oordelen over de
deugdelijkheid van het rapport PRI 2015 dan in de zaken Houten en Wijchen. Tijdens de tweede
zitting heeft de STAB verklaard dat op basis van metingen van enkelrij bespuitingen niet goed kan
worden vastgesteld wat de drift naar de lucht is vanaf de laatst bespoten bomenrij op grotere
afstanden dan 7,5 m. Tussen het meetpunt en de bespoten bomenrij liggen dan nog andere
bomenrijen. De tussenliggende bomenrijen die niet worden bespoten kunnen als windhagen
functioneren die gewasbeschermingsmiddelen afvangen. De raad heeft niet aannemelijk gemaakt dat
dit kritiekpunt van de STAB onjuist is. Weliswaar heeft SPA voor haar formule gebruik gemaakt van de
metingen in de periode dat de bomen kaal zijn, maar dat neemt niet weg dat tussenliggende
bomenrijen ook in die periode als windhaag kunnen functioneren. Ook SPA zelf gaat ervan uit dat een
kale windhaag nog driftreducerend werkt. Over het artikel dat in 2014 is gepubliceerd in het tijdschrift
"Aspects of Applied Biology" overweegt de Afdeling dat die publicatie al is beoordeeld door de STAB en
de Afdeling in de zaak Wijchen. De Afdeling zag in die publicatie geen aanleiding voor het oordeel dat
het rapport PRI 2015 een deugdelijke grondslag vormde voor locatiespecifiek onderzoek, omdat uit
onder meer die publicatie bleek dat er nog significante lacunes in kennis waren over de drift van
gewasbeschermingsmiddelen. De Afdeling ziet geen aanleiding om hier nu anders over te oordelen. De
raad heeft betoogd dat dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat gevoelige functies
mogelijk maakt in de omgeving van agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen
worden gebruikt niet vereist is dat volledige wetenschappelijke zekerheid bestaat over de gevolgen
van dat gebruik. Anders dan de raad in feite bepleit staat het hem niet vrij afstanden kleiner dan 50 m
te accepteren zonder grondig onderzoek. Als een gemeenteraad een kortere afstand dan 50 m wil
hanteren tussen gevoelige functies en fruitboomgaarden, moet hij dat in ieder geval deugdelijk
motiveren op basis van een zorgvuldig en op de locatie toegesneden onderzoek. Aan dat onderzoek
moeten hoge eisen worden gesteld, want gewasbeschermingsmiddelen kunnen ernstige negatieve
gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen.

12.4.    Het voorgaande betekent dat de Notitie Spuitzones en het Spuitzone-onderzoek niet



deugdelijk zijn om neerwaartse afwijking van de gebruikelijke 50-m-eis te rechtvaardigen. Deze
onderzoeken zijn gebaseerd op het rapport PRI 2015 dat zelf geen deugdelijke grondslag vormt voor
locatiespecifiek onderzoek. De betogen van [appellant sub 1], MDE Machinebouw en anderen en
[appellante sub 4] slagen.

Kan de Afdeling op basis van het briefrapport van SPA zelf in de zaak voorziend het plan aanpassen?

13.    Omdat de Notitie Spuitzones en het Spuitzone-onderzoek niet deugdelijk zijn, zal de Afdeling
beoordelen of zij op basis van het briefrapport van SPA zelf in de zaak voorziend het plan kan
aanpassen. Daarvoor moet de vraag worden beantwoord of de formule die SPA heeft gebruikt in haar
briefrapport voldoende onderbouwd is. SPA heeft in haar briefrapport gebruik gemaakt van een
formule die gebaseerd is op het rapport PRI 2012 en daaraan drie correctiefactoren toegevoegd. Het
gaat om correctiefactoren voor de driftbeperkende uitvoering van spuitdoppen, het gebruik van een
mengsel van gewasbeschermingsmiddelen en windhagen. De Afdeling zal eerst beoordelen of het
rapport PRI 2012 een deugdelijke grondslag vormt voor locatiespecifiek onderzoek en daarna of SPA
mocht uitgaan van de correctiefactoren die zij heeft gebruikt.

13.1.    De Afdeling is van oordeel dat het rapport PRI 2012 geen deugdelijke grondslag vormt voor
locatiespecifiek onderzoek. In het nadere deskundigenbericht staat dat bij bestudering van het
rapport PRI 2012 blijkt dat hierin dezelfde beoordeling van de driftblootstelling is opgenomen als in
het rapport PRI 2015. Het rapport PRI 2015 wijkt in zoverre af van het rapport PRI 2012 dat er meer
meetgegevens zijn meegenomen in de beoordeling en dat er meer aandacht is besteed aan de
gevolgen van driftreducerende technieken, met name spuitdoppen. De onderbouwing van de relatie
die in het rapport PRI 2015 wordt gelegd tussen de gemeten driftdepositie en de driftblootstelling
door de lucht, is echter gelijk aan die in het rapport PRI 2012. De STAB komt daarom tot de conclusie
dat de ongeschiktheid van het rapport PRI 2015 als onderbouwing voor de beoordeling van de
driftblootstelling van omwonenden ook geldt voor het rapport PRI 2012. De raad heeft niet betwist dat
in de beide rapporten de drift van gewasbeschermingsmiddelen naar de lucht op dezelfde wijze is
onderzocht en beoordeeld.

    Overigens stelt de Afdeling vast dat SPA in haar briefrapport rekening heeft gehouden met de
veiligheidsmarges in het rapport PRI 2012. In het nadere deskundigenbericht staat dat in de
rapporten van PRI concentraties van gewasbeschermingsmiddelen als percentages van de
toelaatbare belasting zijn weergegeven op afstanden met intervallen van een aantal meter. In het
rapport PRI 2012 is een interval van 10 m aangehouden. Daarvoor is bewust gekozen om
veiligheidsmarges in te bouwen. SPA heeft in haar briefrapport de uitkomsten van de formule naar
boven afgerond door de berekende spuitzones naar boven af te ronden in afstandsstappen van 10 m.
De STAB heeft op de zitting bevestigd dat met een afronding naar boven bij de berekening van de
spuitzones rekening wordt gehouden met de veiligheidsmarges in de rapporten van PRI. Die
veiligheidsmarges die SPA hanteert (10-m-stappen) zijn dus op zichzelf niet problematisch.

13.2.    De Afdeling is verder van oordeel dat SPA mocht uitgaan van de correctiefactor voor de
driftbeperkende uitvoering van spuitdoppen. In het nadere deskundigenbericht staat dat de
driftbeperkende uitvoering van spuitdoppen wettelijk is voorgeschreven in het Activiteitenbesluit
milieubeheer, zodat het correct is om in de beoordeling rekening te houden met de driftreducerende
werking van de toe te passen spuitdoppen.

13.3.    Ook mocht SPA uitgaan van de correctiefactor voor het gebruik van een mengsel van
gewasbeschermingsmiddelen. In het nadere deskundigenbericht staat dat SPA een correctiefactor van
2 heeft gehanteerd voor het gebruik van een mengsel van gewasbeschermingsmiddelen en dat dit
een vaker toegepaste veiligheidsfactor is. Die correctiefactor houdt in dat de mogelijkheid dat een
mengsel van middelen wordt gebruikt zo wordt verwerkt in de berekeningen, dat veiligheidshalve
wordt uitgegaan van een dubbele dosis. De STAB wijst erop dat het RIVM in een recente rapportage te
kennen heeft gegeven dat meer onderzoek nodig is naar de samenloop van verschillende
gewasbeschermingsmiddelen. In de reactie van SPA op het tweede deskundigenbericht staat dat uit
onderzoek tot nu toe volgt dat bij gecombineerd gebruik van middelen niet of nauwelijks sprake is van
cumulatie of versterkende factoren. Uit dat onderzoek volgt dat in 95% van de gevallen het
gezondheidsrisico minder dan een factor 2 toeneemt door gelijktijdige blootstelling aan meerdere
middelen. Het 95-percentiel wordt in gezondheidsonderzoek als veilige maat voor risico's aan



piekblootstellingen gehanteerd. Volgens SPA is een correctiefactor van 2 daarom op dit moment voor
de gangbare praktijksituaties voldoende om met onzekerheden over de effecten van een mengsel van
gewasbeschermingsmiddelen rekening te houden. De STAB heeft dit bevestigd.

13.4.    De Afdeling is vervolgens van oordeel dat SPA de correctiefactor voor het gebruik van
windhagen onvoldoende heeft onderbouwd. In het nadere deskundigenbericht staat dat SPA in haar
formule een correctiefactor heeft opgenomen voor het gebruik van windhagen. SPA is ervan uitgegaan
dat windhagen de drift naar de lucht met 75 tot 95% reduceren. SPA heeft deze percentages volgens
de STAB op zeer weinig informatie gebaseerd. In het briefrapport van SPA zijn deze percentages
alleen gebaseerd op het onderzoek "De invloed van een windhaag op emissies bij fruitteeltspuiten",
van Porskamp en anderen uit 1994. Dat onderzoek is volgens de STAB geen robuuste onderbouwing
voor de gehanteerde reductiepercentages. In de eerste plaats is dat het geval omdat het onderzoek
op bepaalde punten een vreemd resultaat laat zien. Om de effectiviteit van windhagen te
onderzoeken, zijn in dat onderzoek op drie data metingen verricht voor en achter een windhaag bij
een fruitboomgaard en in een open stuk zonder windhaag. Vervolgens zijn reductiepercentages
berekend door de situaties met en zonder haag met elkaar te vergelijken. Maar op twee data zijn voor
de windhaag lagere emissies van gewasbeschermingsmiddelen gemeten dan op dezelfde plaats in het
open stuk zonder windhaag. In het onderzoek wordt daarvoor een mogelijke verklaring gegeven,
maar daar is volgens de STAB nader onderzoek naar nodig; die mogelijke verklaring is dus speculatief.
De raad heeft aangevoerd dat latere onderzoeken het onderzoek van Porskamp en anderen
bevestigen, maar hij heeft dat niet met stukken onderbouwd. In de tweede plaats is het onderzoek
van Porskamp en anderen volgens de STAB geen robuuste onderbouwing voor de gehanteerde
reductiepercentages in de situatie van het bestemmingsplan, omdat de windhaag in dat onderzoek
hoger was dan de fruitbomen, terwijl in dit geval de windhagen niet hoger zullen zijn dan de
fruitbomen van appellanten. Ook de raad heeft op de zitting gezegd dat SPA doorgaans adviseert een
windhaag te planten die 1 m hoger is dan de fruitbomen.

13.5.    De Afdeling komt tot de conclusie dat het briefrapport van SPA niet deugdelijk is voor
rechtvaardiging van de neerwaartse afwijking van de gebruikelijke 50-m-eis, omdat de formule van
SPA niet voldoende onderbouwd is. Dat betekent dat het briefrapport van SPA geen basis biedt voor
de Afdeling om zelf in de zaak voorziend het plan aan te passen.

14.    In het briefrapport van SPA en het nadere deskundigenbericht is ook ingegaan op de
locatiespecifieke omstandigheden, zoals de ligging van sloten en de hoogte van de fruitbomen. Omdat
de formule van SPA niet voldoende onderbouwd is, is het niet nodig om te beoordelen of in het
briefrapport van SPA correct rekening is gehouden met de locatiespecifieke omstandigheden.

Geluid

15.    MDE Machinebouw en anderen vrezen dat de nieuwe woningen hun bedrijfsvoering zullen
beperken vanwege de geluidemissie van hun bedrijf op de nieuwe woningen. MDE Machinebouw en
anderen hebben Peutz verzocht te onderzoeken in hoeverre het door De Roever Omgevingsadvies
opgestelde rapport "Akoestisch onderzoek industrielawaai" van 3 januari 2017 volledig en juist is. Dat
rapport is door de raad ten grondslag gelegd aan het plan. MDE Machinebouw en anderen stellen dat
uit de notitie van Peutz van 31 juli 2018 en de reactie van Peutz op het deskundigenbericht blijkt dat
het akoestisch onderzoek niet deugdelijk is. In het akoestisch onderzoek is de geluidbelasting op een
te lage hoogte berekend, gelet op de maximale bouwhoogte van de nieuwe woningen en de
ophogingen van het maaiveld. Ook is in het akoestisch onderzoek onvoldoende rekening gehouden
met de bedrijfsvoering van MDE Machinebouw, omdat de geluidbelasting van het bedrijf in de huidige
en de toekomstige situatie zwaar wordt onderschat. MDE Machinebouw en anderen wijzen op
meldingen van 23 december 2017, 3 januari 2018 en 9 april 2018 die in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer zijn gedaan. Zij stellen verder dat de bestaande woningen in de
omgeving niet maatgevend zijn voor de uitbreidingsmogelijkheden van MDE Machinebouw, anders dan
waarvan in het akoestisch onderzoek is uitgegaan. MDE Machinebouw en anderen wijzen in dit
verband op de opmerkingen van Peutz dat in het akoestisch onderzoek ten onrechte niet de
geluiduitstraling van het dak en de gevels is beschouwd en dat de grenswaarde voor de
nieuwbouwwoningen in de avond 5 dB(A) lager is dan de grenswaarde voor de bestaande woningen.

    MDE Machinebouw en anderen voeren verder aan dat de raad ten onrechte een richtwaarde van 60



dB(A) heeft gehanteerd voor het maximale geluidniveau op de gevels van de nieuwe woningen in de
nachtperiode in plaats van de richtwaarde van 55 dB(A) daarvoor in stap 2 van de brochure "Bedrijven
en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG-brochure).

    Tot slot voeren MDE Machinebouw en anderen aan dat, gelet op de kanttekeningen van Peutz, het
Cauberg Huygen-rapport van 21 maart 2018 uitgaat van een te kleine bijdrage van MDE Machinebouw
aan de cumulatieve geluidbelasting op de woningen.

15.1.    De raad heeft de VNG-brochure als leidraad gehanteerd voor de toegepaste milieuzonering. De
machinefabriek van MDE Machinebouw valt in de categorie "Machine- en apparatenfabrieken inclusief
reparatie; groter dan, of gelijk aan 2.000 m²". De omgeving van het plangebied wordt door de raad
getypeerd als rustige woonwijk. De bepalende richtafstand bij deze categorie, namelijk die voor
geluid, in een rustige woonwijk bedraagt 200 m. De kortste afstand tussen de gronden met de
bestemming "Wonen" in dit plan en de gronden van MDE Machinebouw met de bestemming "Bedrijf"
en de functieaanduiding "Specifieke vorm van bedrijf - machinebouw, handel en reparatie" bedraagt
ongeveer 53 m. Omdat niet wordt voldaan aan de richtafstand heeft de raad onderzocht of toch
sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daarvoor heeft de raad het akoestisch onderzoek
laten opstellen.

15.2.    Bij de beoordeling van de geluidbelasting heeft de raad aansluiting gezocht bij het
toetsingskader voor geluid in paragraaf B5.3 van de VNG-brochure en de normen uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer. De raad heeft het maximale geluidniveau getoetst aan de richtwaarde
daarvoor in stap 3 van dit toetsingskader. Die richtwaarde komt overeen met de geluidnormen voor
het maximale geluidniveau in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In artikel 2.17 van
het Activiteitenbesluit milieubeheer is bepaald dat het maximale geluidniveau op de gevels van
gevoelige gebouwen in de nachtperiode niet meer dan 60 dB(A) mag bedragen. In de VNG-brochure
staat dat het bevoegd gezag bij stap 3 moet motiveren waarom het de geluidbelasting in de concrete
situatie aanvaardbaar acht, waarbij ook de cumulatie met eventueel al aanwezige geluidbelasting
moet worden betrokken.

15.3.    Uit het akoestisch onderzoek volgt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe
woningen op 1,5 m en 5 m hoog is berekend. Het akoestisch onderzoek komt tot de conclusie dat de
richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in stap 2 van het toetsingskader voor
geluid in de VNG-brochure niet worden overschreden. Het maximale geluidniveau op 5 m hoogte
bedraagt volgens het akoestisch onderzoek 58 dB(A) in de nachtperiode. Daarmee wordt niet voldaan
aan de grenswaarde voor het maximale geluidniveau in stap 2 van het toetsingskader voor geluid in
de VNG-brochure, maar wel aan de richtwaarde daarvoor in stap 3 en de geluidnormen in artikel 2.17
van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het maximale geluidniveau.

In het akoestisch onderzoek zijn ook de gevolgen van de nieuwe woningen voor de
uitbreidingsmogelijkheden van MDE Machinebouw onderzocht. Volgens het akoestisch onderzoek
hebben de nieuwe woningen geen gevolgen voor de uitbreidingsmogelijkheden van MDE
Machinebouw, omdat nu al bestaande woningen MDE Machinebouw beperken in haar
uitbreidingsmogelijkheden. Die bestaande woningen zijn dus volgens het akoestisch onderzoek
maatgevend.

15.4.    De Afdeling is van oordeel dat aan het akoestisch onderzoek niet zulke gebreken kleven of dat
dit onderzoek zulke leemten in kennis bevat dat de raad dit onderzoek niet heeft kunnen gebruiken
voor het plan. In het akoestisch onderzoek is weliswaar de geluidbelasting op de gevels van de
nieuwe woningen alleen op de eerste en tweede verdieping (1,5 en 5 m hoog) berekend, terwijl het
plan woningen met vier verdiepingen mogelijk maakt. Maar dat doet geen afbreuk aan de conclusies
van het akoestisch onderzoek. Naar aanleiding van het beroep van MDE Machinebouw en anderen
heeft De Roever Omgevingsadvies een nader rapport uitgebracht waarin de geluidbelasting is
berekend op de derde en vierde verdieping (7,5 en 10,5 m hoog). Op de derde en vierde verdieping
wordt volgens het nader rapport ook voldaan aan de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau in stap 2 van de VNG-brochure, de richtwaarde voor het maximale geluidniveau in
stap 3 en de geluidnormen in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het maximale
geluidniveau op 7,5 en 10,5 m hoog bedraagt volgens het nadere rapport 59 dB(A) in de
nachtperiode.



    In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een juiste hoogte van het maaiveld. In het
deskundigenbericht staat dat in het akoestisch onderzoek de gebouwen van MDE Machinebouw en de
grens van het plangebied zijn gemodelleerd op een plaatselijke maaiveldhoogte van 0,00 m. Dat komt
volgens het deskundigenbericht min of meer overeen met de toekomstige situatie, omdat het
toekomstige maaiveld in het plangebied ongeveer overeenkomt met het maaiveld ter plaatse van het
perceel van MDE Machinebouw. MDE Machinebouw en anderen hebben het deskundigenbericht op dit
punt niet betwist.

    De STAB gaat in haar deskundigenbericht ook in op de door MDE Machinebouw en anderen
genoemde meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De STAB stelt vast dat de met
de meldingen beoogde bedrijfsvoering niet wordt beperkt door de nieuwe woningen. Verder staat in
het deskundigenbericht dat de al bestaande woningen eerder een belemmering vormen bij de
uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van MDE dan de nieuwe woningen en dat de bestaande
woningen dus maatgevend zijn. De Afdeling ziet in wat MDE Machinebouw en anderen hebben
aangevoerd geen aanleiding om op dit punt aan het deskundigenbericht te twijfelen. Daarbij is van
belang dat gebleken is dat de geluidbijdrage voor al bestaande woningen wordt bepaald door de
open deur van de inrichting en niet aannemelijk is dat de geluiduitstraling door dichte gevels en het
dak hoger is. Daarnaast hebben de bedrijfsgebouwen op het westelijke deel van de inrichting, zoals
de STAB stelt, een akoestisch afschermende werking voor de voorziene woningen. Ook is de afstand
tussen de inrichting en de nieuwe woningen groter dan de afstand tussen de inrichting en de
bestaande woningen aan de Weijenburgsestraat 2 en 4.

15.5.    De Afdeling is verder van oordeel dat de raad bij de beoordeling van het maximale
geluidniveau in redelijkheid uit heeft kunnen gaan van de geluidnormen daarvoor in artikel 2.17 van
het Activiteitenbesluit milieubeheer en de richtwaarde in stap 3 van het toetsingskader geluid in de
VNG-brochure. Daarbij is van belang dat de bedrijfsvoering van MDE Machinebouw niet wordt
belemmerd door de nieuwe woningen. Ook is geen sprake van cumulatieve effecten, omdat er geen
andere relevante bronnen van industrielawaai in de omgeving zijn en cumulatie bij piekgeluiden niet
aan de orde is. Tot slot is van belang dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de gevels van
de nieuwe woningen wel voldoet aan de richtwaarde daarvoor in stap 2 van de VNG-brochure.

15.6.    Over het Cauberg Huygen-rapport overweegt de Afdeling dat in  het deskundigenbericht wordt
ingegaan op de bijdrage van MDE Machinebouw aan de cumulatieve geluidbelasting. Volgens het
deskundigenbericht bestaat geen aanleiding om kanttekeningen te plaatsen bij de conclusies van het
Cauberg Huygen-rapport. De Afdeling ziet in wat MDE Machinebouw en anderen aanvoeren geen
aanleiding om hieraan te twijfelen.

15.7.    De Afdeling komt tot de conclusie dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft
kunnen stellen dat het plan op het punt van geluid de bestaande bedrijfsvoering en de
uitbreidingsmogelijkheden van MDE Machinebouw niet onevenredig zal beperken. Het betoog van MDE
Machinebouw en anderen slaagt niet.

Parkeren

16.    Volgens [appellant sub 2A] is de parkeerbehoefte als gevolg van het plan ten onrechte niet
inzichtelijk gemaakt. Weliswaar kent het plan in artikel 10, lid 10.1, van de planregels een
voorwaardelijke verplichting over parkeren, maar volgens [appellant sub 2A] is het niet duidelijk of
binnen het plangebied in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien, omdat een
parkeerbehoefte van 141,8 parkeerplaatsen voor 24 zorgappartementen en 50 grondgebonden
woningen reëel is. [appellant sub 2A] wijst erop dat een deel van het plangebied bestemd is voor een
wintergroene haag waardoor daar niet kan worden geparkeerd. Ook wijst [appellant sub 2A] erop dat
de Ooisestraat, die buiten het plangebied ligt, bij voetbalwedstrijden en kerkdiensten al wordt
gebruikt voor parkeren.

16.1.    Volgens de raad is een realistisch scenario dat in het plangebied 8 vrijstaande woningen, 8
twee-aaneengebouwde woningen en 34 aaneengebouwde woningen, waarvan 10 sociale-
huurwoningen, worden gerealiseerd. Dit komt volgens de raad neer op een parkeerbehoefte van 120
parkeerplaatsen. Uitgaande van het geschetste scenario worden voor 8 vrijstaande woningen, 8
twee-aaneengebouwde woningen en 16 hoekwoningen één parkeerplaats per woning op eigen
terrein gerealiseerd, waardoor er volgens de raad 88 parkeerplaatsen resteren die in openbaar



gebied moeten worden gerealiseerd. In het plangebied kunnen volgens de raad minimaal 95
parkeerplaatsen worden gerealiseerd, waardoor in het plangebied in de parkeerbehoefte kan worden
voorzien.

16.2.    In de planregels is het volgende bepaald:

"Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

4.1.1 Algemeen

De voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

[…]

d. parkeervoorzieningen;

[…]

Artikel 6 Wonen

[…]

6.4 Specifieke gebruiksregels

6.4.1 Parkeren op eigen terrein

a. Een gebruik overeenkomstig deze bestemming ten behoeve van vrijstaande woningen, twee-
aaneen gebouwde woningen en hoekwoningen, waarbij voor hoekwoningen geldt dat de zijtuin ten
minste 3,2 m breed is, is niet eerder toegestaan dan nadat op het bouwperceel van de betreffende
woning ten minste 1 parkeerplaats is aangelegd en in stand wordt gehouden.

b. Het bepaalde in artikel 10.1 is tevens van toepassing.

[…]

Artikel 10 Algemene gebruiksregels

10.1 Parkeervoorzieningen

Een gebruik overeenkomstig de bestemming ‘Wonen’ is niet eerder toegestaan dan nadat per woning
ten minste het volgende aantal parkeerplaatsen zijn aangelegd en in stand worden gehouden:

* Aaneengebouwde woningen: 2,4 parkeerplaatsen per woning;

* Zorgappartementen: 1,4 parkeerplaatsen per woning;

* Twee-aaneen gebouwde woningen: 2,6 parkeerplaatsen per woning;

* Vrijstaande woningen: 2,7 parkeerplaatsen per woning;

* Huurhuis, sociale huur: 2 parkeerplaatsen per woning."

16.3.    De Afdeling is van oordeel dat de raad zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat in het
plangebied kan worden voorzien in de parkeerbehoefte als gevolg van de nieuwe woningen.
Uitgaande van het door de raad weergegeven scenario en de aantallen zoals opgenomen in artikel
10, lid 10.1, van de planregels, bedraagt de parkeerbehoefte 121 parkeerplaatsen in plaats van 120
parkeerplaatsen zoals de raad stelt. Het is realistisch het aantal van 121 parkeerplaatsen als het
maximale aantal benodigde parkeerplaatsen te beschouwen, zoals de STAB in het deskundigenbericht
zegt. Het plan staat namelijk maximaal 50 woningen in het algemeen toe - inclusief
zorgappartementen - en het realiseren van zorgappartementen in plaats van grondgebonden
appartementen leidt tot lagere aantallen. Op grond van artikel 6.4.1 van de planregels moet bij
vrijstaande woningen, twee-aaneen gebouwde woningen en hoekwoningen met een zijtuin van ten
minste 3,2 m breed op het bouwperceel ten minste 1 parkeerplaats worden aangelegd en in stand
worden gehouden. De raad gaat ervan uit dat voor alle 16 hoekwoningen deze verplichting geldt. De
STAB gaat er in haar deskundigenbericht van uit dat niet alle hoekwoningen zullen beschikken over
een zijtuin van ten minste 3,2 m, waardoor niet 88 parkeerplaatsen maar 94 parkeerplaatsen in het
openbaar gebied moeten worden gerealiseerd. De Afdeling laat in het midden of het
deskundigenbericht op dit punt klopt, omdat dat niet uitmaakt. In het deskundigenbericht wordt
namelijk ook de stelling van de raad bevestigd dat in het openbare gebied van het plangebied
minimaal 95 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd, zodat in het openbare gebied in voldoende



parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen kan worden voorzien. [appellant sub 2A] heeft het
deskundigenbericht op dit punt niet betwist.

    Het betoog slaagt niet.

16.4.    Met dit oordeel wordt nog geen oordeel uitgesproken over de gevolgen van de planregel die
een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit mogelijk maakt. Dat komt hieronder aan de orde,
onder 19.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

17.    [appellante sub 4] betoogt dat in de vormvrije m.e.r.-beoordeling ten onrechte niet is ingegaan
op mogelijk aanwezige bodemverontreiniging en de milieugevolgen van buiten het plangebied op de
nieuwe woningen.

17.1.    Het plan maakt de aanleg of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject mogelijk als
bedoeld in onderdeel D categorie 11.2 van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Niet in
geschil is dat de drempelwaarden van kolom 2 behorend bij deze categorie niet worden overschreden
en een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden gemaakt. Deze informele beoordeling moet
plaatsvinden aan de hand van de selectiecriteria als bedoeld in bijlage III bij de M.e.r.-richtlijn. Als bij
deze beoordeling de conclusie wordt getrokken dat de activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu kan hebben, dan moet dit bij het nemen van het besluit worden gemotiveerd.

17.2.    In de vormvrije m.e.r.-beoordeling van 27 maart 2018, opgesteld door SAB adviseurs in
ruimtelijke ontwikkeling, zijn de aspecten archeologie, verkeer, geluid, lucht, natuur, flora, fauna en
water beoordeeld. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling volgt dat belangrijke nadelige milieugevolgen
zijn uitgesloten en dat het volgen van een m.e.r.-(beoordelings)procedure niet nodig is.

17.3.    De Afdeling overweegt dat in een vormvrije m.e.r.-beoordeling alleen hoeft te worden ingegaan
op de gevolgen van een activiteit voor het milieu. In de vormvrije m.e.r.-beoordeling hoefde dan ook
niet worden ingegaan op milieugevolgen van buiten het plangebied op de nieuwe woningen. In de
vormvrije m.e.r.-beoordeling hoefde ook niet te worden ingegaan op mogelijk aanwezige
bodemverontreiniging. In het deskundigenbericht wordt geconcludeerd dat in de plantoelichting
terecht staat dat op voorhand geen negatieve effecten op het aspect bodem hoeven te worden
verwacht, omdat niet hoeft te worden verwacht dat de bouwactiviteiten of het toekomstige gebruik
bodemverontreiniging met zich brengen. Het plan is namelijk uitsluitend gericht op de bouw van
woningen.

    De Afdeling wijst in verband met de door [appellante sub 4] aangevoerde aanwezige
bodemverontreiniging op het door Zeeuws-Vlaanderen B.V. in juni 2011 uitgevoerde verkennende en
aanvullende bodemonderzoek. Uit dat onderzoek volgt dat in de huidige situatie plaatselijk sprake is
van licht of matig verontreinigde bodem vanwege het voorheen gebruikte en inmiddels verboden
insecticide DDT. Volgens het onderzoek heeft de aanwezigheid van deze stof in de bodem geen effect
op het omliggende milieu.

    Het betoog slaagt niet.

Structuurvisie en bouwhoogte

18.    [appellant sub 2A] betoogt dat de toegestane bouwhoogten van 11 en 12 m in strijd zijn met de
structuurvisie, omdat de zichtlijnen en de openheid van het gebied volgens de structuurvisie
behouden moeten blijven. Hij wijst erop dat in het plan een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid is
opgenomen voor het verhogen van de bouwhoogten met 10%. Volgens [appellant sub 2A] zal de
gestapelde woningbouw met een maximale bouwhoogte van 12 m die mogelijk is aan de
noordoostzijde van het plangebied grote gevolgen hebben voor het aanzicht van het dorp komende
vanuit IJzendoorn. De enkele verwijzing van de raad naar de verandering in regelgeving zoals het
Bouwbesluit 2012 en EPC-normen is volgens [appellant sub 2A] onvoldoende onderbouwing voor een
relatief hoge bouwhoogte op deze locatie. [appellant sub 2A] voert verder aan dat het plan
stedenbouwkundig niet past en aansluit bij de bebouwing in het dorp. [appellant sub 2A] wijst erop
dat de bouwvlakken aan de zijde van de kern, op een enkele uitzondering na, in het bestemmingsplan
"Kern Echteld" een maximale bouwhoogte hebben van 8 à 9 m. [appellant sub 2A] stelt dat hij vooral
last zal hebben van de woningen langs de Ooijsestraat met een maximale bouwhoogte van 11 m.



    MDE Machinebouw en anderen betogen ook dat het plan in strijd is met de structuurvisie. Volgens
hen heeft de raad onvoldoende inzichtelijk gemaakt en onvoldoende verzekerd dat de nieuwe
woningen zo worden gesitueerd dat het zicht op het historische gebied, waartoe hun boerderij "De
Tekkenburg" behoort, zoveel mogelijk behouden blijft. MDE Machinebouw en anderen wijzen in dit
verband op de volgens de structuurvisie meest in het oog springende kwaliteit van Echteld, namelijk
de entree aan de zuidoostkant. Hier bevinden zich de kerk, het kasteel en landgoed Wijenburg met
waardevolle beplanting en de historische lintbebouwing aan de Voorstraat, waarvan de boerderij deel
uitmaakt. Deze bebouwing is hoger gelegen en vanuit het buitengebied bestaat hierop direct zicht,
wat volgens MDE Machinebouw en anderen in de structuurvisie als bijzondere ruimtelijke kwaliteit is
aangeduid. Vooral de toegestane bouwhoogte van de gestapelde woningen speelt volgens MDE
Machinebouw en anderen een rol.

18.1.    Aan 4 van de 5 bouwvlakken is de maatvoering "maximum goothoogte (m) = 7" en "maximum
bouwhoogte (m) = 11" toegekend. Aan het noordoostelijk gelegen bouwvlak, waarbinnen ook
zorgappartementen zijn toegelaten, is de maatvoering "maximum goothoogte (m) = 7" en "maximum
bouwhoogte (m) = 12" toegekend.

18.2.    In de planregels is het volgende bepaald:

"Artikel 6 Wonen

[…]

6.2 Bouwregels

[…]

6.2.3 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

[…]

b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan in het bouwvlak, ter plaatse van de
aanduidingen ‘maximum goothoogte (m)’ respectievelijk ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven;

[…]

Artikel 11

[…]

11.2 Afwijking maten en grenzen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en
afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten,
bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;

[…]

11.3 Afwijkingsvoorwaarden

Omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 11.2 kan slechts worden verleend, mits:

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet
onevenredig worden geschaad;

b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden
geschaad."

18.3.    In de structuurvisie staat dat voor Echteld het behoud van het karakteristieke gebied aan de
zuidoostzijde voorop staat. Het gaat hierbij om de kerk, het kasteel en landgoed Wijenburg met
waardevolle beplanting en de historische lintbebouwing aan de Voorstraat. Het mooie zicht vanuit het
buitengebied op deze karakteristieken dient volgens de structuurvisie te worden behouden. In de
structuurvisie is aan het gebied ten oosten van Echteld de aanduiding "behoud openheid" toegekend.

18.4.    De Afdeling is van oordeel dat het plan niet in strijd is met de structuurvisie. De nieuwe
woningen hebben geen gevolgen voor de openheid van de gronden met de aanduiding "behoud
openheid" gelet op de situering van de aanduiding "behoud openheid" en de woonbestemming, zoals



de STAB ook in het deskundigenbericht constateert. In het deskundigenbericht staat verder dat de
nieuwe woningen niet of nauwelijks van invloed zullen zijn op het zicht vanuit het zuidoosten (vanuit
de richting IJzendoorn) op de kerk, het kasteel en landgoed Wijenbug en de lintbebouwing aan de
Voorstraat. Vanaf standpunten ten zuiden van de locatie Broedershof zal het zicht op deze
karakteristieken volgens het deskundigenbericht wel belemmerd worden, of - afhankelijk van het
exacte standpunt - geheel verdwijnen. Maar in de structuurvisie is dit gevolg aanvaard, omdat in de
structuurvisie de locatie Broedershof expliciet is aangewezen voor 51 woningen. Ook bij minder hoge
bebouwing zal het zicht vanaf standpunten ten zuiden van de locatie Broedershof op de hiervoor
vermelde karakteristieken geheel of gedeeltelijk verdwijnen.

18.5.    De Afdeling is verder van oordeel dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft
kunnen stellen dat de nieuwe woningen in de omgeving passen. Daarbij is van belang dat de
maximaal toegelaten goot- en bouwhoogten langs en ten westen van de Ooisestraat variëren van 6
m tot en met 8 m respectievelijk van 7 m tot en met 11 m. De woning van [appellant sub 2A] aan de
Ooisestraat mag bijvoorbeeld een bouwhoogte hebben van maximaal 11 m en een goothoogte van
maximaal 8 m. Een goot- en bouwhoogte van 7 m respectievelijk 11 m is in de omgeving dus niet
ongebruikelijk.

    De raad heeft ook in redelijkheid meer gewicht kunnen toekennen aan het belang dat met de
nieuwe woningen is gemoeid dan aan het belang van [appellant sub 2A] bij het behoud van een
ongestoord uitzicht. Daarbij is van belang dat er geen blijvend recht is op een vrij uitzicht.

18.6.    De Afdeling is tot slot van oordeel dat de raad in redelijkheid in het plan een binnenplanse
afwijkingsbevoegdheid heeft kunnen opnemen voor het verhogen van de bouwhoogten met 10%. De
raad heeft toegelicht dat hij deze afwijkingsbevoegdheid heeft opgenomen in het plan met het oog op
eventuele duurzaamheidseisen die mogelijk in de toekomst gaan worden gesteld. Volgens de raad is
deze afwijkingsbevoegdheid, die binnen de gemeente gebruikelijk is, ruimtelijk aanvaardbaar. De
Afdeling vindt dat standpunt niet onredelijk.

18.7.    De Afdeling komt tot de conclusie dat de betogen van [appellant sub 2A] en MDE Machinebouw
en anderen niet slagen.

Aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

19.    [appellant sub 2A] betoogt dat het plan niet-publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- en
bedrijfsactiviteiten toestaat onder de niet objectieve, niet nader geconcretiseerde en niet nader
uitgewerkte voorwaarde dat de activiteiten niet mogen leiden tot een onevenredige aantasting van
de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse. [appellant sub 2A] stelt onder verwijzing naar
uitspraken van de Afdeling van 15 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3151, en 17 januari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:132, dat deze wijze van bestemmen, waarbij het gebruik afhankelijk wordt gesteld
van een weinig geobjectiveerde nadere afweging die al bij de rechtstreekste bestemming had moeten
worden gemaakt rechtsonzeker en onvoldoende handhaafbaar is. [appellant sub 2A] stelt in dit
verband dat de definitie van niet-publieksgerichte aan huis verbonden activiteiten niet duidelijk is en
kantoren zonder baliefunctie aan huis niet zijn uitgesloten, terwijl voor een dergelijke activiteit een
extra parkeerbehoefte van 1,4 parkeerplaats per woning geldt. Daarnaast vreest hij voor de
verkeersaantrekkende werking van de niet-publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- en
bedrijfsactiviteiten.

19.1.    De raad stelt zich op het standpunt dat hij vooraf een belangenafweging heeft gemaakt en het
gebruik niet afhankelijk heeft gesteld van een nader afwegingsmoment. De raad stelt dat alleen niet-
publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- en bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan vanwege het
niet-publieksgerichte karakter waardoor niet of nauwelijks een verkeerstoename is te verwachten en
bij vaststelling van het plan vast stond dat de activiteiten niet leiden tot onevenredige aantasting van
de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse.

19.2.    In de planregels is het volgende bepaald:

"Artikel 1 Begrippen

[…]

1.32 niet-publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit:



een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waarvan de activiteiten niet specifiek publiekgericht zijn, en dat op
kleine schaal in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de
woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een
ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse;

[…]

Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

[…]

6.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in artikel 6.1.1:

a. Niet-publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning en/of de daarbij behorende
bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een niet-publieksgerichte aan huis verbonden
beroeps- of bedrijfsactiviteit toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. Maximaal 50 m² van het vloeroppervlak van de woning (begane grond + verdiepingen) met inbegrip
van gerealiseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen, mag worden gebruikt voor aan huis verbonden
beroeps- of bedrijfsactiviteit;

2. Degene die de activiteit in de woning of het daarbij behorende bijgebouw zal uitvoeren, dient
tevens de bewoner van de woning te zijn;

3. Activiteiten die vergunningplichtig zijn krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn
niet toegestaan;

4. Er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte
activiteit en wel in verband met de activiteit;

5. Het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en
parkeersituatie ter plaatse.

[…]"

19.3.    De Afdeling stelt vast dat het plan bij recht niet-publieksgerichte aan huis verbonden beroeps-
of bedrijfsactiviteiten mogelijk maakt. In artikel 6.1.2, onder 5, van de planregels is dit gebruik
afhankelijk gesteld van een nadere beoordeling van de verkeersontsluitings- en parkeereffecten van
de activiteit. Het criterium "niet onevenredig" impliceert een nader afwegingsmoment. Omdat op grond
van artikel 6.1.2, onder 5, niet objectief kan worden vastgesteld wanneer sprake is van een
onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse, is de
toetsingsmaatstaf onvoldoende objectief begrensd. Artikel 6.1.2, onder 5, is dus vastgesteld in strijd
met de rechtszekerheid.

     Het betoog slaagt.

Gevolgen voor het plan

20.    De Afdeling zal het hele plan vernietigen. De Afdeling kan niet volstaan met een vernietiging van
alleen artikel 6.1.2, onder 5, van de planregels en de plandelen die binnen een afstand van 50 m van
de fruitboomgaarden van [appellant sub 1], MDE Machinebouw en [appellante sub 4] liggen. Die
plandelen hangen namelijk onlosmakelijk samen met de overige plandelen. Zoals onder 13.5 is
overwogen, ziet de Afdeling geen aanleiding om zelf in de zaak voorziend het plan aan te passen,
omdat het briefrapport van SPA daarvoor geen basis biedt.

21.    Uit een oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Bro, ziet de Afdeling
aanleiding de raad op te dragen het hierna in de beslissing nader aangeduide onderdeel van deze
uitspraak binnen vier weken na verzending van de uitspraak te verwerken op de landelijke
voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het beroep van MDE Machinebouw en anderen tegen het besluit hogere grenswaarden

Ontvankelijkheid

22.    De raad stelt zich op het standpunt dat MDE Machinebouw en anderen geen belanghebbenden



zijn bij het besluit hogere grenswaarden.

22.1.    Zoals de Afdeling in de uitspraak van 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:601, heeft
overwogen is het besluit tot vaststelling van hogere geluidgrenswaarden vanwege de voorgenomen
wijziging of aanleg van een (spoor)weg, of van de voorgenomen bouw van een woning of een ander
geluidgevoelig gebouw of terrein, een noodzakelijke voorwaarde om de voorgenomen activiteit,
eventueel na het nemen van vervolgbesluiten in het kader van de ruimtelijke ordening, te realiseren.
Bij zo’n besluit zijn rechtstreeks de belangen betrokken van iedere persoon die door de realisering
van de voorgenomen activiteit rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt.

22.2.    De Afdeling is van oordeel dat MDE Machinebouw en anderen belanghebbende zijn bij het
besluit hogere waarden. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat de nieuwe woningen waarvoor
het besluit hogere waarden is genomen gevolgen zullen hebben voor de bedrijfsvoering van MDE
Machinebouw en het uitzicht van [gemachtigde A] en [partij]. De kortste afstand tussen het perceel
van MDE Machinebouw anderen en de bestemming "Wonen" binnen het plangebied is zoals hiervoor al
gezegd ongeveer 53 m. De kortste afstand tussen hun perceel en de dichtstbijzijnde woning waarvoor
het besluit hogere grenswaarden is genomen bedraagt ongeveer 170 m. Het bedrijf van MDE
Machinebouw valt onder categorie "Machine- en apparatenfabrieken inclusief reparatie; groter dan, of
gelijk aan 2.000 m²" valt, waarvoor een richtafstand geldt van 200 m in verband met geluid.

    Het ontvankelijkheidsverweer van de raad slaagt niet.

Relativiteitsvereiste

23.    MDE Machinebouw en anderen betogen dat het college hun zienswijze op het ontwerpbesluit
ten onrechte niet heeft betrokken bij de vaststelling van de hogere grenswaarden. Hierdoor heeft het
college het besluit hogere grenswaarden onvoldoende zorgvuldig voorbereid en onvoldoende
gemotiveerd, aldus MDE Machinebouw en anderen. MDE Machinebouw en anderen stellen dat het
relativiteitsvereiste niet in de weg staat aan een inhoudelijke beoordeling van deze beroepsgrond, nu
MDE Machinebouw een bijdrage levert aan de cumulatieve geluidbelasting.

23.1.    Artikel 8:69a van de Awb luidt: "De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat
het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel,
indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die
zich daarop beroept."

    Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht
(Kamerstukken II, 2009/10, 32 450, nr. 3, blz. 18-20) heeft de wetgever met artikel 8:69a van de Awb
de eis willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en het belang waarin
de appellant door het bestreden besluit dreigt te worden geschaad. De bestuursrechter mag een
besluit niet vernietigen wegens schending van een rechtsregel die kennelijk niet strekt tot
bescherming van het belang van de appellant.

23.2.    De Afdeling is van oordeel dat de gestelde schending van de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb
in het kader van de toepassing van artikel 8:69a van de Awb niet los kan worden gezien van het
beschermingsbereik van de inhoud van de normen waarover MDE Machinebouw en anderen
beroepsgronden hebben aangevoerd.

23.3.    MDE Machinebouw en anderen verzoeken het college in hun zienswijze niet over te gaan tot
het vaststellen van hogere grenswaarden en stellen dat het aan het ontwerpbesluit ten grondslag
liggende akoestische rapport niet inzichtelijk maakt 1) waarom het financieel niet doelmatig is om een
geluidscherm te plaatsen en 2) of andere maatregelen kunnen worden getroffen die wel financieel
doelmatig zijn. Verder stellen zij in hun zienswijze dat in het akoestisch rapport is uitgegaan van een
onjuiste verkeersintensiteit en niet duidelijk is of rekening is gehouden met de gevolgen van de
windrichting.

23.4.    De Afdeling is van oordeel dat de beroepsgrond van MDE Machinebouw en anderen niet kan
leiden tot vernietiging van het besluit hogere waarden vanwege het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a
van de Awb), zodat de Afdeling de beroepsgrond niet inhoudelijk zal bespreken. Het besluit hogere
grenswaarden is vastgesteld met toepassing van artikel 83 van de Wgh en artikel 4.10 van het Besluit
geluidhinder (hierna: Bgh). De regelingen in deze artikelen strekken ertoe dat bij besluit wordt
vastgesteld welke geluidbelasting bij een geluidgevoelig gebouw vanwege een weg onderscheidenlijk



een spoorweg maximaal mag optreden. Deze regelingen strekken daarmee tot bescherming van de
gebruikers of bewoners van de nieuw te bouwen woningen, waarvoor hogere waarden zijn
vastgesteld. De Afdeling verwijst naar haar uitspraak van 11 november 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:2706, onder 10.93. MDE Machinebouw en anderen hebben beroep ingesteld en
een zienswijze ingediend omdat zij vrezen voor een beperking van hun bedrijfsactiviteiten en een
aantasting van het woon- en leefklimaat van [gemachtigde A] en [partij]. Hun belang ligt daarmee niet
in de bescherming van de belangen van de toekomstige bewoners van de voorziene woningen in het
plangebied. Artikel 83 van de Wgh en artikel 4.10 van het Bgh strekken daarom kennelijk niet tot
bescherming van de belangen van MDE Machinebouw en anderen. Het betoog van MDE Machinebouw
en anderen dat hun bedrijf een bijdrage levert aan de cumulatieve geluidbelasting maakt dit niet
anders. De hogere waarden zijn niet (mede) vastgesteld voor het geluid afkomstig van MDE
Machinebouw, maar voor het geluid van het wegverkeer op de N323.

Conclusie

24.    Het beroep van MDE Machinebouw en anderen tegen het besluit hogere waarden is ongegrond.

Proceskosten

25.    De raad zal ten gunste van [appellant sub 2A], MDE Machinebouw en anderen en [appellante
sub 4] op de hieronder vermelde wijze in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten die MDE
Machinebouw en anderen hebben gedeclareerd voor het inschakelen van Peutz als deskundige komen
niet voor vergoeding in aanmerking, omdat zij de notities van Peutz hebben overgelegd ter
onderbouwing van hun beroepsgronden over het geluid die niet slagen. Niet is gebleken dat
[appellant sub 1] proceskosten heeft gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    verklaart het beroep van Galt B.V. en [appellant sub 2A] en [appellant sub 2B] niet-ontvankelijk
voor zover dat is ingesteld door Galt B.V. en [appellant sub 2B];

II.    verklaart de beroepen van [appellant sub 1], [appellant sub 2A], MDE Machinebouw B.V. en
anderen en [appellante sub 4] tegen het besluit van de raad van de gemeente Neder-Betuwe van 31
mei 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Broedershof" gegrond;

III.    vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Neder-Betuwe van 31 mei 2018 tot
vaststelling van het bestemmingsplan "Broedershof";

IV.    verklaart het beroep van MDE Machinebouw B.V. en anderen tegen het besluit van het college
van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe van 17 april 2018 tot vaststelling van hogere
waarden ten behoeve van het bestemmingsplan "Broedershof" ongegrond;

V.    draagt de raad van de gemeente Neder-Betuwe op om binnen vier weken na verzending van deze
uitspraak ervoor zorg te dragen dat onderdeel III. van deze beslissing wordt verwerkt op de
landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl;

VI.    veroordeelt de raad van de gemeente Neder-Betuwe tot vergoeding van in verband met de
behandeling van de beroepen opgekomen proceskosten ten aanzien van:

- [appellant sub 2A] tot een bedrag van € 1.312,50 (zegge: dertienhonderdtwaalf euro en vijftig cent),
geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

- MDE Machinebouw B.V. en anderen tot een bedrag van € 2.404,00 (zegge: tweeduizend
vierhonderdvier euro), waarvan € 2.362,50 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig
verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat bij betaling van genoemd bedrag aan één van hen
het bestuursorgaan aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;

- [appellante sub 4] tot een bedrag van € 1.837,50 (zegge: achttienhonderdzevenendertig euro en
vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

VII.    gelast dat de raad van de gemeente Neder-Betuwe aan de hierna genoemde appellanten het
door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht vergoedt ten bedrage van:

- € 170,00 (zegge: honderdzeventig euro) voor [appellant sub 1];

- € 338,00 (zegge: driehonderdachtendertig euro) voor [appellant sub 2A];



- € 338,00 (zegge: driehonderdachtendertig euro) voor MDE Machinebouw B.V. en anderen, met dien
verstande dat bij betaling van genoemd bedrag aan één van hen het bestuursorgaan aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan;

- € 338,00 (zegge: driehonderdachtendertig euro) voor [appellante sub 4].

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, voorzitter, en mr. D.A. Verburg en mr. B. Meijer, leden, in
tegenwoordigheid van mr. A.L. van Driel Kluit, griffier.

De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 16 december 2020

703.
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Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 13 februari 2019 heeft de raad van de gemeente De Fryske Marren
besloten om het bestemmingsplan "IJsselmeer-Industriezandwinning" niet vast te
stellen. Smals wil industriezand gaan produceren uit specie, dat wordt gewonnen in
het IJsselmeer nabij Lemmer. De projectlocatie is ongeveer 250 ha groot en ligt
bijna geheel in het Natura 2000-gebied "IJsselmeer". Voor de voorgenomen
zandwinning voorziet het project onder andere in de aanleg van een kunstmatig
werkeiland met bijbehorende installaties, gebouwen en overige bouwwerken in/op
het IJsselmeer. Om het project planologisch mogelijk te maken heeft Smals de
gemeente verzocht om een bestemmingsplan vast stellen. De raad heeft
kennisgenomen van de met Smals gesloten overeenkomst, het
ontwerpbestemmingsplan en de daaraan ten grondslag gelegde onderzoeken en
overige stukken, de verschillende ingediende zienswijzen en de beantwoording
daarvan door het college van burgemeester en wethouders.
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Datum uitspraak: 23 december 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

Koninklijke Smals N.V. en Smals IJsselmeer B.V., beide gevestigd te Katwijk (NB) (hierna tezamen en in
enkelvoud: Smals),

appellanten,

en

de raad van de gemeente De Fryske Marren,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 13 februari 2019 heeft de raad besloten om het bestemmingsplan "IJsselmeer-
Industriezandwinning" niet vast te stellen.
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Bij besluit van 1 april 2019 heeft de raad opnieuw besloten om het bestemmingsplan "IJsselmeer-
Industriezandwinning" niet vast te stellen.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

IJsselmeervereniging en anderen en [partij] en anderen hebben een schriftelijke uiteenzetting
gegeven.

Smals, de raad, IJsselmeervereniging en anderen en [partij] en anderen hebben nadere stukken
ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 november 2020, waar Smals, vertegenwoordigd
door [gemachtigde A], [gemachtigde B], [gemachtigde C] en [gemachtigde D], bijgestaan door mr. J.J.
Molenaar en mr. B de Haan, beiden advocaat te Arnhem, en de raad, vertegenwoordigd door P.
Loonstra, G. Woutersen en M. Noordmans, bijgestaan door mr. R. Benhadi, advocaat te Nijmegen, zijn
verschenen. Verder zijn ter zitting IJsselmeervereniging en anderen, vertegenwoordigd door
[gemachtigde E] en [gemachtigde F], en [partij] en anderen, vertegenwoordigd door mr. Chr. P. van
Eeghen, advocaat te Amsterdam, en [gemachtigde G], verschenen.

Overwegingen

Omvang van het beroep

1.    Smals heeft op 19 maart 2019 beroep ingesteld tegen het besluit van de raad van 13 februari
2019 om geen bestemmingsplan vast te stellen. Zij heeft dit gedaan, omdat het besluit van 13
februari 2019 niet tijdig bekend werd gemaakt en omdat het besluit niet was gemotiveerd.

1.1.    Bij besluit van 1 april 2019 heeft de raad opnieuw besloten om het bestemmingsplan niet vast
te stellen. Hij heeft dit besluit ook gemotiveerd. Ook is het besluit om het bestemmingsplan niet vast
te stellen alsnog bekendgemaakt.

1.2.    Smals heeft ter zitting de hiervoor onder 1 genoemde beroepsgronden ingetrokken. Op de
zitting heeft Smals desgevraagd aangegeven dat zij haar beroep van 19 maart 2019 intrekt met een
verzoek om proceskostenveroordeling. Omdat de raad gedeeltelijk aan Smals is tegemoetgekomen als
bedoeld in artikel 8:75a, van de Awb, komt dit verzoek voor inwilliging in aanmerking. De Afdeling
bespreekt hierna het beroep tegen het besluit van 1 april 2019.

Inleiding

2.    Smals wil industriezand gaan produceren uit specie, dat wordt gewonnen in het IJsselmeer nabij
Lemmer. De projectlocatie is ongeveer 250 ha groot en ligt bijna geheel in het Natura 2000-gebied
"IJsselmeer". Voor de voorgenomen zandwinning voorziet het project onder andere in de aanleg van
een kunstmatig werkeiland met bijbehorende installaties, gebouwen en overige bouwwerken in/op
het IJsselmeer. Op het eiland moet onder andere een zandveredelingsinstallatie worden gebouwd
voor de verwerking van het zand. Ten behoeve van de energievoorziening moet een stroomkabel naar
het werkeiland worden aangelegd. Het gewonnen zand moet vanaf het werkeiland met schepen naar
de verschillende eindafnemers worden afgevoerd. Er wordt gestreefd naar een volle productie
gedurende 6 dagen per week en 45 weken per jaar en het op de markt brengen van 2 miljoen ton
industriezand en 700.000 m³ ophoogzand per jaar. Er wordt gerekend op een totale winperiode van
30 jaar of meer.

3.    Om het project planologisch mogelijk te maken heeft Smals de gemeente verzocht om een
bestemmingsplan vast stellen. In verband hiermee is door Smals een overeenkomst gesloten met de
voorgangster van de gemeente De Fryske Marren op 18 mei 2011. In deze overeenkomst zijn
afspraken gemaakt over het voorgenomen project en daarmee samenhangende zaken. Het college
van burgemeester en wethouders heeft een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht dat
voorziet in een planologische inpassing van de door Smals gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft van 2 maart 2018 tot en met 12 april 2018 ter inzage gelegen. Tegen
het ontwerpbestemmingsplan zijn verschillende zienswijzen ingediend.

    De raad heeft kennisgenomen van de met Smals gesloten overeenkomst, het
ontwerpbestemmingsplan en de daaraan ten grondslag gelegde onderzoeken en overige stukken, de
verschillende ingediende zienswijzen en de beantwoording daarvan door het college van
burgemeester en wethouders. Na kennisneming van de hiervoor genoemde stukken heeft de raad in



zijn vergadering van 13 februari 2019 besloten om het bestemmingsplan niet vast te stellen. Op 1
april 2019 heeft de raad opnieuw besloten om het bestemmingsplan niet vast te stellen. De raad heeft
dit besluit voorzien van een motivering.

Procesbelang

4.    De raad stelt dat Smals geen procesbelang meer heeft bij de uitkomst van de beroepsprocedure.
Hij stelt dat het ontwerpbestemmingsplan "IJsselmeer - Industriezandwinning" berust op het
Programma Aanpak Stikstof (hierna: het PAS) en de daaraan ten grondslag gelegde passende
beoordeling. Omdat in de uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, is
geoordeeld dat het PAS en de daaraan ten grondslag gelegde passende beoordeling niet verenigbaar
zijn met de Habitatrichtlijn, stelt de raad dat vaststaat dat het ontwerpplan in strijd is met artikel 6,
derde lid, van de Habitatrichtlijn, de artikelen 2.7 en 2.8 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb)
en artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro). De raad stelt dat een vernietiging van de
aan de orde zijnde weigering tot gevolg heeft dat de bestemmingsplanprocedure hoe dan ook
opnieuw moet worden doorlopen. Dit volgt uit overweging 39.8 van de uitspraak van de Afdeling van
29 mei 2019, zo stelt de raad.

4.1.    Smals bestrijdt dat bij een vernietiging van de weigering de gehele bestemmingsplanprocedure
opnieuw moet worden doorlopen. Maar ook als de bestemmingsplanprocedure opnieuw zou moeten
worden doorlopen, stelt zij belang te hebben bij een beoordeling van de rechtmatigheid van de
weigering. Hiertoe stelt zij dat niet zeker is dat de stikstofeffecten van het project zullen leiden tot de
verplichting om deze passend te beoordelen of anderszins in de weg staan aan de vaststelling van
het bestemmingsplan.

4.2.    De Afdeling stelt vast dat aan de weigering geen motivering ten grondslag is gelegd die
betrekking heeft op stikstofeffecten. Vaststaat wel dat het milieueffectrapport en de passende
beoordeling, die ten grondslag liggen aan het ontwerpbestemmingsplan, berusten op het PAS. Gelet
op de uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019 zou een vernietiging van de weigering tot gevolg
hebben dat nader onderzoek moet worden verricht naar de stikstofeffecten van het project. Dit laat
onverlet dat alsnog, al dan niet in een nieuwe bestemmingsplanprocedure, met onderzoeken zou
kunnen worden aangetoond dat de stikstofeffecten van het project geen belemmering vormen voor de
realisatie daarvan. Het is dus niet zo dat vaststaat dat de stikstofeffecten van het project zodanig zijn
dat het project nooit planologisch mogelijk zou kunnen worden gemaakt. Gelet hierop en met het oog
op finale geschillenbeslechting heeft Smals er belang bij om te weten of de motivering die de raad aan
zijn weigering ten grondslag heeft gelegd, standhoudt.

Procedureel

Herleidbaarheid grondslag besluit

5.    Smals betoogt dat de procedure die tot de weigering heeft geleid, onzorgvuldig is verlopen. Zij
stelt dat de motivering in het besluit van 1 april 2019 niet is te herleiden tot wat daarover in de
raadsvergadering van 13 februari 2019 is gezegd. Smals voert aan dat dit in strijd is met het
zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel. Ook betoogt zij dat het beginsel van fair play is geschonden.

5.1.    De Afdeling overweegt dat de omstandigheid dat de motivering in het raadsbesluit van 1 april
2019 niet op alle punten te herleiden is tot wat daarover aan bod is gekomen tijdens de vergadering
van 13 februari 2019, onverlet laat dat in het besluit van 1 april 2019 de redenen zijn neergelegd die
de raad ertoe hebben gebracht het bestemmingsplan niet vast te stellen.  Gelet hierop volgt de
Afdeling Smals niet in haar stelling dat de raad  heeft gehandeld in strijd met het zorgvuldigheids- of
motiveringsbeginsel. Ook het beginsel van fair play is niet geschonden.

    Het betoog slaagt niet.

Politieke inzichten en het ontbreken van draagvlak

6.    Smals vermoedt dat de daadwerkelijke reden voor de weigering niet voortvloeit uit ruimtelijke
bezwaren, maar is gelegen in een politiek spel. Volgens haar zijn de kort na de vaststelling van de
besluiten te houden provinciale verkiezingen en het ontbreken van voldoende draagvlak vanuit de
lokale gemeenschap, reden geweest om de vaststelling van het plan te weigeren. Smals betoogt dat
uit de jurisprudentie van de Afdeling, bijvoorbeeld overweging 8.2 van de uitspraak van 2 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1436, volgt dat de enkele omstandigheid dat onder de bevolking van een



gemeente geen draagvlak zou bestaan voor de vaststelling van een bestemmingsplan, geen
grondslag kan vormen voor het oordeel dat het bestreden besluit niet strekt ten behoeve van een
goede ruimtelijke ordening. Smals betoogt dat uit deze jurisprudentie kan worden afgeleid dat het
bestaan van draagvlak ruimtelijk niet relevant is en dat het dus voor de raad ongeoorloofd is om op
basis hiervan te weigeren het plan vast te stellen.

6.1.    De raad stelt dat de weigering berust op ruimtelijke motieven en  niet in de eerste plaats is
gebaseerd op het feit dat er weerstand was vanuit de inwoners van de gemeente en
belangenorganisaties. Volgens de raad is geen sprake geweest van een politiek spel.

6.2.    De Afdeling stelt vast dat in het besluit van de raad van 1 april 2019 ruimtelijke motieven staan
op grond waarvan de raad heeft besloten om het bestemmingsplan niet vast stellen. De Afdeling ziet
in hetgeen Smals heeft aangevoerd geen aanknopingspunt voor de juistheid van de stelling dat dat
besluit slechts of in hoofdzaak is gebaseerd op politieke, niet ruimtelijk relevante redenen. De Afdeling
tekent daarbij aan dat de vaststelling van een bestemmingsplan een belangenafweging vergt, waarbij
de raad ook gewicht mag toekennen aan de omstandigheid dat er weerstand is tegen het
voorgenomen project vanuit de inwoners van de gemeente en belangenorganisaties. Uit de in het
raadsbesluit vermelde motieven blijkt niet dat de raad daaraan een doorslaggevend gewicht heeft
toegekend.

    Het betoog slaag niet.

Inhoudelijk

7.    Aan het besluit om het plan niet vast te stellen heeft de raad, zoals blijkt uit het besluit van 1 april
2019, weigeringsgronden ten grondslag gelegd. Kort samengevat heeft de raad het plan niet
vastgesteld, omdat het volgens hem onder meer leidt tot negatieve effecten op het Natura 2000-
gebied "IJsselmeer" en beschermde diersoorten, negatieve effecten op het landschap,  een
aanzienlijke toename van het geluidniveau in de omgeving van het plangebied,  een lokale aantasting
van de duisternis en het mogelijk niet kunnen voldoen aan de toekomstige opgave voor
waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

Toetsingskader

8.    Bij het besluit over de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsruimte en moet
hij de betrokken belangen afwegen. De Afdeling maakt die belangenafweging niet zelf, maar
beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit om het bestemmingsplan niet vast te
stellen in overeenstemming is met het recht.

Negatieve effecten op Natura 2000-gebied "IJsselmeer" en beschermde diersoorten

9.    In het besluit van 1 april 2019 heeft de raad deze weigeringsgrond als volgt gemotiveerd. Het
plangebied ligt binnen het Natura 2000-gebied "IJsselmeer" en is leefgebied van verschillende
beschermde diersoorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld. Doordat het plan
leidt tot een aantasting van de openheid en de grootschaligheid van het IJsselmeer, stelt de raad met
verwijzing naar het milieueffectrapport "Industriezandwinning IJsselmeer" van 31 oktober 2017 dat
het negatieve effecten heeft op de ecologie. De raad stelt dat het plan tot gevolg heeft dat een klein
deel van het rust- en foerageergebied voor vogels verloren gaat. Het primaat moet volgens de raad
liggen bij de bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden in het Natura 2000-gebied en niet bij
industriële ontwikkelingen.

9.1.    Smals betoogt dat deze weigeringsgrond geen stand kan houden, omdat uit de aan het plan
ten grondslag liggende onderzoeken blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling geen significant
negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Vanwege
het ontbreken van significant negatieve effecten betoogt Smals dat de raad zich niet in redelijkheid op
het standpunt heeft kunnen stellen dat het zandwinningsproject niet passend is met het oog op de
bescherming en de ontwikkeling van natuurwaarden. Smals wijst erop dat het college van
gedeputeerde staten van Friesland op 11 september 2018 een verklaring van geen bedenkingen
heeft afgegeven, waaruit blijkt dat significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen
van het Natura 2000-gebied "IJsselmeer" zijn uit te sluiten. Smals betoogt dat de raad niet mag
komen tot een andere waardering over de aantasting van het Natura 2000-gebied dan de waardering
die het college van gedeputeerde staten op grond van de Wnb heeft gemaakt. Zij betoogt dat uit de



uitspraak van de Afdeling van 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4209, volgt dat voor de raad in
ieder geval een verzwaarde motiveringsplicht geldt, wanneer hij besluit een strengere norm te
hanteren dan in een sectorale wet. Smals voert aan dat de raad niet aan deze verzwaarde
motiveringsplicht heeft voldaan.

9.2.    De raad stelt dat de zandwinning negatieve gevolgen heeft voor het behoud en de ontwikkeling
van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied "IJsselmeer". Zo heeft de raad er ter zitting op
gewezen dat uit hoofdstuk 7 van de passende beoordeling "Industriezandwinning IJsselmeer" van 31
oktober 2007 volgt dat de aanleg van de stroomkabel leidt tot een afname van het foerageer- en
rustgebied van vogels. De aanleg van het werkeiland leidt ook tot een afname van foerageergebied,
zo stelt de raad op basis van de passende beoordeling. Verder heeft hij erop gewezen dat uit het
milieueffectrapport "Industriezandwinning IJsselmeer" van 31 oktober 2017 blijkt dat de zandwinning
negatief scoort op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied "IJsselmeer". De
raad stelt dat hij een groot belang hecht aan het behoud van de ecologische waarden in het gebied,
zoals ook blijkt uit het ontwerp van de "Omgevingsvisie De Fryske Marren" van 3 juli 2018. Dat het
college van gedeputeerde staten voor de omgevingsvergunningverlening een verklaring van geen
bedenkingen heeft afgegeven, laat volgens de raad onverlet dat hij zich op het standpunt mocht
stellen dat het plan vanwege voornoemde negatieve effecten niet in overeenstemming is met een
goede ruimtelijke ordening.

9.3.    De Afdeling overweegt dat in het milieueffectrapport "Industriezandwinning IJsselmeer" van 31
oktober 2017 staat dat de zandwinning negatief scoort op de instandhoudingsdoelstellingen van het
Natura 2000-gebied "IJsselmeer". Verder blijkt uit de passende beoordeling dat de zandwinning
negatieve gevolgen heeft voor onder meer het foerageer- en rustgebied van vogels. Dit is tussen
partijen niet in geschil. Het betoog van Smals dat de raad alleen had mogen weigeren om het plan
vast te stellen als vast zou komen te staan dat de zandwinning zou leiden tot significant negatieve
effecten, volgt de Afdeling niet. Dit volgt ook niet uit het bepaalde in artikel 2.7, eerste lid, van de Wet
natuurbescherming. De Afdeling is van oordeel dat de raad het plan vanwege de negatieve effecten
op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, ook al zouden die niet significant
zijn, in strijd met een goede ruimtelijke ordening heeft kunnen achten. Dat kan worden voldaan aan
de Wnb betekent immers niet dat de ontwikkeling niet leidt tot een aantasting van natuurwaarden in
het Natura 2000-gebied "IJsselmeer". Het bestuursorgaan mag andere, strengere, normen hanteren,
mits deugdelijk onderbouwd. De Afdeling is van oordeel dat de raad de gestelde aantasting voldoende
heeft onderbouwd. Hierbij komt dat in het beleid van de gemeente De Fryske Marren is vastgelegd dat
de raad zich het belang bij behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied
"IJsselmeer" in het bijzonder aantrekt.                             

    Het betoog slaagt niet.

Negatieve effecten op het landschap

10.    In het besluit van 1 april 2019 heeft de raad deze weigeringsgrond als volgt gemotiveerd. De
aanleg en de aanwezigheid van het werkeiland met gebouwen en overige bouwwerken vormen een
nieuw, gebiedsvreemd element dat gedurende ten minste 30 jaar een aantasting zal opleveren van
het weidse en open landschap. Weliswaar worden verschillende mitigerende maatregelen voorgesteld
door Smals om deze aantasting te verminderen, maar daarmee blijft er sprake van een industriële
activiteit in een natuurlijke en open omgeving. De voorgestelde mitigerende maatregelen laten
onverlet dat er toch een verstoring optreedt van het open en weidse landschap. De raad vindt dit niet
wenselijk, gelet op het landschapsbelang. De raad wijst er ook op dat de landschappelijke kwaliteiten
van het IJsselmeer in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna: SVIR) van 13 maart 2012, zijn
aangemerkt als nationaal belang. In het besluit staat dat in het milieueffectrapport is getoetst in
hoeverre het werkeiland, de aanwezigheid van zandzuigers en een schakelstation van invloed zijn op
de open ruimte en de weidse horizon. Hieruit is naar voren gekomen dat de wininstallatie te zien zal
zijn in een omtrek van ongeveer 25 km. Vanaf de dijken is de verwerkingsinstallatie waar te nemen als
een groot schip. De zandwininstallatie is ook waarneembaar vanaf de kust van Flevoland, Noord-
Holland (nabij Enkhuizen) en vanaf de dijken in Friesland en de Noord-Oostpolder. In het besluit staat
dat dit als negatief effect is beoordeeld in het milieueffectrapport. De raad vindt een dergelijke
aantasting van het landschap niet wenselijk vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening.



Ook vindt hij het belangrijk dat de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de kustsilhouetten behouden
blijven voor mensen die zich op het water bevinden. Hij stelt dat de aanwezigheid van de bebouwing
op het werkeiland een barrière kan vormen in de zichtlijn tussen een schip en de kust. Dit vindt de
raad niet wenselijk.

11.    Smals betoogt dat de raad zich niet op het standpunt heeft mogen stellen dat het
zandwinningsproject wat betreft landschap en ligging niet passend is in het IJsselmeer. Zij stelt dat de
gevolgen voor het landschap al zijn verdisconteerd in de keuze van het Rijk voor zandwinning in de
grote wateren in de SVIR en de vermelding van de locatie in het IJsselmeer in artikel 2.12.2 van het
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Barro). Smals wijst op het nationaal belang van
de zandwinning en stelt dat de projectlocatie in het IJsselmeer de enig geschikte locatie is om
bouwzanden te winnen. Alternatieven voor nieuwe zandwinning op deze schaal zijn er niet in
Nederland, zo stelt Smals. Smals wijst ten slotte erop dat in de periode waarin de raad instemde met
de verdere voortgang van het project de situatie wat betreft het landschap identiek was, zodat niet
valt te begrijpen dat de raad nu anders denkt over bijvoorbeeld de openheid van het gebied.

11.1.    De raad stelt dat artikel 2.12.2 van het Barro de toets van het bestemmingsplan aan een
goede ruimtelijke ordening niet inperkt. Hij stelt dat in het Barro slechts een uitzondering is
opgenomen van het verbod om nieuwe bebouwing op te richten. Deze uitzondering betekent volgens
de raad niet dat hij verplicht is om de zandwinning daadwerkelijk mogelijk te maken.

    De raad stelt verder dat het nationaal belang van delfstoffenwinning niet van doorslaggevende
betekenis is voor de locatie in het IJsselmeer. Hierbij wijst hij erop dat uit de "Rapportage Monitoring
bouwgrondstoffen 2015-2016" van 22 december 2017, blijkt dat de vergunde voorraadpositie voor
betonzand gemiddeld meer dan 10 jaar bedraagt. Ook heeft de raad in aanmerking genomen dat er
verschillende Nederlandse bedrijven zijn die winningsconcessies hebben verworven in Duitsland en
het daar gewonnen zand naar Nederland halen. Hij wijst ook op de omstandigheid dat het verbruik
van betonzand al sinds 2009 een dalende trend vertoont. De raad heeft hieruit geconcludeerd dat de
winning van betonzand voor de komende jaren dus voldoende is verzekerd en dat er dus
onvoldoende noodzaak bestaat om de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten
van het IJsselmeer aan te tasten.

11.2.    In de SVIR staat dat de winning van oppervlaktedelfstoffen een nationaal belang dient en dat
in de ondergrond rekening moet worden gehouden met de winning van (oppervlakte)delfstoffen, zoals
zout, steenkool en zand.

11.3.    Artikel 2.12.2 van het Barro, luidt:

"1. Een bestemmingsplan bevat geen bestemmingen die ten opzichte van het ten tijde van
inwerkingtreding van deze titel geldende bestemmingsplan nieuwe bebouwing of landaanwinning
mogelijk maken. Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze titel geen bestemmingsplan
geldt, maakt een bestemmingsplan geen nieuwe bebouwing of landaanwinning mogelijk.

2. Het eerste lid geldt niet voor nieuwe bebouwing of landaanwinning, die na 22 december 2009 in
een bestemmingsplan zijn of worden mogelijk gemaakt met een totale oppervlakte per gemeente van
ten hoogste:

[…];

e. 12 hectare voor de gemeente Gaasterlân-Sleat, waarvan:

1°. 7 hectare ten behoeve van een tijdelijk werkeiland voor de winning van beton- en metselzand, en;

2°. 5 hectare voor nieuwe bebouwingen en landaanwinningen als bedoeld in onderdeel f;

[…]."

11.4.    De Afdeling overweegt dat vermelding van de projectlocatie in het Barro als uitzondering op de
regel dat een bestemmingsplan geen nieuwe bebouwing mogelijk mag maken, onverlet laat dat de
raad over de vaststelling van het bestemminsplan een belangenafweging moet maken en een toets
aan een goede ruimtelijke ordening dient te verrichten. Dit blijkt ook uit de Kamerbrief van 13 februari
2019, kenmerk IENW/BSK-2019/20670, waarin de minister heeft benadrukt dat delfstoffenwinning van
nationaal belang is, maar dat een belangrijke afweging wordt gelaten aan de gemeente De Fryske
Marren. Ook blijkt uit de Kamerbrief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 21 december



2018, kenmerk: IENW>BSK-2018/277211, dat de ruimtelijke afweging op gemeentelijk niveau moet
plaatsvinden. De stelling dat de effecten van het project op de landschappelijke kwaliteiten geen rol
meer kunnen spelen, omdat deze reeds zouden zijn verdisconteerd in de keuze van het Rijk om in het
SVIR zandwinning als nationaal belang op te nemen en/of de keuze voor vermelding van de locatie in
het IJsselmeer in artikel 2.12.2 Barro is niet juist.

    De Afdeling ziet in hetgeen Smals heeft aangevoerd onvoldoende aanleiding om te twijfelen aan de
juistheid van de stelling van de raad over het nationale belang van en de alternatieven voor de
zandwinning. De Afdeling volgt Smals dan ook niet in zijn opvatting dat de raad op dit punt van een
onjuiste feitenvaststelling is uitgegaan.

    Voor zover Smals wijst op het gewijzigd standpunt van de raad over de beschermingswaardigheid
van het landschap, ziet de Afdeling geen aanleiding de verklaring van de raad dat hij door het
doorlopen van de uniforme openbare procedure tot gewijzigde inzichten is gekomen, voor onjuist te
houden. Het is immers inherent aan het besluitvormingstraject voor een bestemmingsplan en de
daaraan voorafgaande voorbereiding dat de ingenomen standpunten en geuite voornemens op grond
van gewijzigde inzichten in de loop van de tijd kunnen veranderen. Zie overweging 5.3 van de
uitspraak van de Afdeling van 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:30.     

    Het betoog slaagt niet.

Tussenconclusie

12.    Zoals hiervoor is overwogen, slagen de beroepsgronden van Smals tegen de twee
eerstgenoemde weigeringsgronden niet. Dit betekent dat Smals er niet in is geslaagd om aan te
tonen dat deze twee weigeringsgronden niet aan het besluit van de raad ten grondslag mochten
worden gelegd. Omdat het weigeringsbesluit van de raad al in stand kan blijven, als één van de
weigeringsgronden deugdelijk is gemotiveerd, kan en zal de Afdeling de beroepsgronden tegen de
overige weigeringsgronden buiten inhoudelijke bespreking laten. Hierna wordt nog wel ingegaan op
de vraag of de raad gegeven de ruimtelijke bezwaren tegen de vaststelling van het plan,
desalniettemin vanwege de aan het project verbonden belangen van Smals het bestemmingsplan toch
had moeten vaststellen.

Weging van de belangen van Smals

13.    Smals stelt dat het project een lange voorgeschiedenis kent. Zij wijst erop dat zij vanaf 2008
met de gemeente heeft onderhandeld over de uitwerking van het project. Op 18 mei 2011 is een
overeenkomst gesloten met de voorgangster van de gemeente de Fryske Marren, waarin afspraken
zijn gemaakt over het voorgenomen project en de daarmee samenhangende zaken. In deze
overeenkomst neemt de gemeente de inspanningsverplichting op zich om de voor het project
benodigde herziening van het geldende bestemmingsplan "IJsselmeer" te bewerkstelligen. Gelet op
de jarenlange samenwerking tussen Smals en de gemeente om te komen tot de vaststelling van het
bestemmingsplan betoogt Smals dat de raad in zijn belangenafweging meer gewicht had moeten
toekennen aan haar belang. Zij betoogt dat de raad in zijn besluitvorming ten onrechte niet heeft
meegewogen wat het voor Smals betekent dat realisering van de zandwinning geen doorgang kan
vinden.

13.1.    De Afdeling overweegt dat de omstandigheid dat tussen Smals en de gemeente een
overeenkomst is gesloten, een omstandigheid is die de raad bij de vaststelling van het plan wel in zijn
overwegingen dient te betrekken. De definitieve beslissing over de vaststelling van een
bestemmingsplan kan echter mede afhankelijk van alle in de loop van de procedure naar voren
gekomen feiten en belangen - waaronder ook de mogelijke belangen van derden - anders uitvallen
dan bij het sluiten van de overeenkomst is ingeschat. De raad stelt terecht dat hij in zijn
overwegingen heeft betrokken dat tussen Smals en de gemeente een overeenkomst is gesloten. De
overeenkomst tussen Smals en de gemeente is in het besluit van 1 april 2019 genoemd. Hierover is
vermeld dat Smals over de ontstane situatie in overleg kan treden met het college van burgemeester
en wethouders. 

    Het betoog slaagt niet.

Nadere stukken over stikstofdepositie

14.    Smals heeft op 12 oktober 2020 een nadere memorie ingediend, waarbij onderzoeken over de



stikstofdepositie zijn gevoegd. Zij heeft deze stukken ingediend om aannemelijk te maken dat de
stikstofeffecten van het project - hoewel het ontwerpbestemmingsplan berust op het PAS - geen
weigeringsgrond opleveren voor de raad voor vaststelling van het plan. De raad en
IJsselmeervereniging en anderen zijn van mening dat deze onderzoeken over de stikstofdepositie
wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing moet worden gelaten.

14.1.    Zoals uit de overwegingen 9 tot en met 11 volgt, heeft de raad in redelijkheid kunnen
weigeren het plan voor de door Smals gewenste zandwinning in het IJsselmeer vast te stellen
vanwege de negatieve effecten ervan op het Natura 2000-gebied en het landschap. Er bestaat gelet
daarop geen aanleiding om de stukken over de stikstofdepositie van de zandwinning inhoudelijk te
beoordelen. De vraag of deze stukken wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing
moeten worden gelaten, kan dan ook  buiten inhoudelijke bespreking blijven.

Conclusie

15.    Het beroep van Smals tegen het besluit van de raad van 1 april 2019 om het bestemmingsplan
"IJsselmeer - Industriezandwinning" niet vast te stellen, is ongegrond.

Proceskosten

16.    De raad dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    verklaart het beroep ongegrond;

II.    veroordeelt de raad van de gemeente De Fryske Marren tot vergoeding van bij Koninklijke Smals
N.V. en Smals IJsselmeer B.V. in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten
tot een bedrag van € 1050,00 (zegge: duizendvijftig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand, waarbij betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten
opzichte van de ander;

III.    gelast dat de raad van de gemeente De Fryske Marren aan Koninklijke Smals N.V. en Smals
IJsselmeer B.V. het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage
van € 345,00 (zegge: driehonderdvijfenveertig euro) vergoedt, waarbij betaling aan een van hen
bevrijdend werkt ten opzichte van de ander.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, en mr. G.M.H. Hoogvliet en mr. J.
Gundelach, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Priem, griffier.

De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 23 december 2020
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Zaaknummer 202001311/1/A3

Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 9 mei 2018 heeft de burgemeester van Amsterdam aan Holland
Casino een exploitatievergunning verleend voor horeca-activiteiten in het
speelcasino aan de La Guardiaweg 63 in Amsterdam. Holland Casino heeft een
24-uurs openstelling voor de horeca-activiteiten in haar speelcasino aangevraagd.
De burgemeester heeft echter een vergunning verleend voor een openstelling voor
de horeca-faciliteiten tussen 07.00 en 03.00 uur. Holland Casino betoogt primair
dat de rechtbank heeft miskend dat uit de Wet op de kansspelen blijkt dat die wet
voor haar speelcasino inclusief de horeca-activiteiten een uitputtende regeling geeft,
zodat er geen ruimte is om de horeca-activiteiten binnen het speelcasino via een
exploitatievergunningplicht in de Algemeen Plaatselijke Verordening 2008 te
reguleren. Ook uit de APV zelf volgt volgens Holland Casino dat zij, anders dan de
rechtbank heeft geoordeeld, geen exploitatievergunning nodig heeft voor de
horeca-activiteit.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

202001311/1/A3.

Datum uitspraak: 6 januari 2021

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

Holland Casino N.V., gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 10 januari 2020 in zaak nr. 19/91 in het geding
tussen:

Holland Casino

en

de burgemeester van Amsterdam.

Procesverloop

Bij besluit van 9 mei 2018 heeft de burgemeester aan Holland Casino een exploitatievergunning
verleend voor horeca-activiteiten in het speelcasino aan de La Guardiaweg 63 in Amsterdam.
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Bij besluit van 26 november 2018 heeft de burgemeester het door Holland Casino daartegen
gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 10 januari 2020 heeft de rechtbank het door Holland Casino daartegen ingestelde
beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Holland Casino hoger beroep ingesteld.

De burgemeester heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 25 september 2020, waar Holland Casino,
vertegenwoordigd door mr. R.G. Meester, advocaat te Amsterdam, [gemachtigde A], [gemachtigde B]
en [gemachtigde C], en de burgemeester, vertegenwoordigd door mr. R. Kramer, zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1.    Holland Casino heeft een 24-uurs openstelling voor de horeca-activiteiten in haar speelcasino
aangevraagd. De burgemeester heeft echter een vergunning verleend voor een openstelling voor de
horeca-faciliteiten tussen 07.00 en 03.00 uur.

Hoger beroep

2.    Holland Casino betoogt primair dat de rechtbank heeft miskend dat uit de Wet op de kansspelen
(hierna: de Wok) blijkt dat die wet voor haar speelcasino inclusief de horeca-activiteiten een
uitputtende regeling geeft, zodat er geen ruimte is om de horeca-activiteiten binnen het speelcasino
via een exploitatievergunningplicht in de Algemeen Plaatselijke Verordening 2008) (hierna: de APV) te
reguleren. Ook uit de APV zelf volgt volgens Holland Casino dat zij, anders dan de rechtbank heeft
geoordeeld, geen exploitatievergunning nodig heeft voor de horeca-activiteiten in het speelcasino.

Subsidiair betoogt Holland Casino dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de
burgemeester deugdelijk heeft gemotiveerd waarom hij de openingstijden van de horeca-activiteiten
in het speelcasino heeft beperkt. Het speelcasino heeft een kanalisatiefunctie, wat inhoudt dat de
vraag naar kansspelen zo veel mogelijk wordt geleid naar een legaal aanbod waardoor illegale
kansspelactiviteiten worden verminderd. Het speelcasino draagt dus juist bij aan de bescherming van
de openbare orde en de bevordering van het woon- en leefklimaat. Ook voert Holland Casino aan dat
de burgemeester zijn bevoegdheid voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze is verleend,
omdat de volksgezondheid en het bijdragen aan het restrictieve kansspelbeleid geen belangen zijn
waarmee bij het verlenen van de exploitatievergunning rekening kan worden gehouden. De rechtbank
heeft verder niet onderkend dat onduidelijk is of de APV onder een speelcasino tevens de daarin
gebezigde horeca-activiteiten verstaat. Evenmin heeft de rechtbank onderkend dat de burgemeester
in strijd met artikel 10 van de Richtlijn 2016/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12
december 2006 betreffende diensten op de interne markt (hierna: de Dienstenrichtlijn) de
exploitatievergunning zonder noodzaak daartoe voor een beperkte vergunningsduur heeft verleend.
Tot slot heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat de burgemeester het vertrouwensbeginsel
niet heeft geschonden, omdat de gemeente een exploitatievergunning met een 24-uurs openstelling
voor horeca-activiteiten in het speelcasino heeft toegezegd, aldus Holland Casino.

Wettelijk kader

3.    Het wettelijk kader is opgenomen in een bijlage en maakt deel uit van deze uitspraak.

Beoordeling van het hoger beroep

Is een exploitatievergunning nodig voor de horeca-activiteiten?

4.    De rechtbank heeft terecht vastgesteld dat het speelcasino is aan te merken als een speelcasino
in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok) en dat deze wet een
uitputtende regeling geeft voor speelcasino’s, wat partijen ook niet betwisten. Tussen partijen is in
geschil of de wetgever in de Wok ook de vergunningplicht voor de horeca-activiteiten binnen een
speelcasino uitputtend heeft willen regelen, waardoor op grond van de APV geen
exploitatievergunning voor de horeca-activiteiten meer nodig zou zijn. Volgens Holland Casino vallen
de horeca-activiteiten onder het begrip ‘de overige toe te laten activiteiten’ uit artikel 27i van de Wok
en regelt de Wok die activiteiten uitputtend.



4.1.    Artikel 27i, eerste en tweede lid, onder b, van de Wok bepaalt dat raad van bestuur van de
Kansspelautoriteit (hierna: de Kansspelautoriteit) voorschriften verbindt aan de vergunning tot het
organiseren van speelcasino’s en dat deze voorschriften ook betrekking hebben op de overige toe te
laten activiteiten. In dit artikel noch in enig ander artikel van de Wok staat wat wordt bedoeld met het
begrip ‘de overige toe te laten activiteiten’.

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wok kan wel worden afgeleid wat wordt bedoeld
met het begrip ‘de overige toe te laten activiteiten’. Zo staat in de geschiedenis van de
totstandkoming van artikel 27q van de Wok, de voorloper van het huidige artikel 27i van de Wok: "Met
betrekking tot de te stellen voorwaarden (artikel 27q) achten wij het van belang, dat wordt
vastgesteld welke activiteiten overigens - naast de toegelaten spelen - in de spelinrichting zijn
geoorloofd. Tegen een restaurant of theater lijkt geen bezwaar te bestaan […]" (Kamerstukken II,
1971/72, 11 549, nr. 3, blz. 9-10). Hieruit leidt de Afdeling af dat de wetgever heeft bedoeld horeca-
activiteiten onder het begrip ‘de overige toe te laten activiteiten’ te laten vallen. Ook leidt de Afdeling
hieruit af dat de Kansspelautoriteit kan bepalen welke activiteiten, zoals horeca-activiteiten, naast de
toegelaten kansspelactiviteiten in het speelcasino geoorloofd zijn. Er bestaat echter geen grond voor
het oordeel dat de Kansspelautoriteit daarnaast verdergaande en uitputtende bevoegdheden heeft
voor de vergunningverlening voor die (horeca-)activiteiten. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat
de tekst noch de geschiedenis van de totstandkoming van de Wok aanleiding geven te oordelen dat
die wet een uitputtende regeling biedt voor de horeca-activiteiten in een speelcasino, waardoor er
geen ruimte zou zijn om de horeca-activiteiten binnen het speelcasino via een
exploitatievergunningplicht in de APV te reguleren. Dit wordt bevestigd door de memorie van
toelichting bij de Wijziging van de Wok in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
(Kamerstukken II, 2015/16, 34 471, nr. 3, blz. 30). Daarin staat: "Houders van een vergunning voor
een speelcasino zullen in veel gevallen, in het verlengde van de exploitatie van het casino, ook een
vergunning willen aanvragen voor het (…) verrichten van horeca-activiteiten." Er bestaat dus geen
grond voor het oordeel dat de Kansspelautoriteit de bevoegdheid heeft nadere regels te geven over
de horeca-activiteiten binnen een speelcasino, zoals de openingstijden daarvan.

4.2.    Zoals de rechtbank verder terecht heeft geoordeeld, volgt uit de APV niet dat één bedrijf, zoals
een speelcasino waarin horeca-activiteiten plaatsvinden, niet gelijktijdig onder twee paragrafen uit de
APV kan vallen. Paragraaf 3. 3 van de APV gaat over horecabedrijven en paragraaf 3.5 gaat over
speelgelegenheden. De paragrafen 3.3 en 3.5 regelen gelet op de definities van een horecabedrijf en
een speelgelegenheid in artikel 3.1, tweede lid, onder f en t, van de APV beide een ander onderwerp.
Het gaat dus om twee afzonderlijke vergunningplichtige activiteiten. Anders dan Holland Casino
betoogt, bestaat geen aanleiding te oordelen dat paragraaf 3.5 van de APV als specifiekere paragraaf
voorgaat op paragraaf 3.3. De APV biedt daarvoor geen aanknopingspunt.

Paragraaf 3.5 is op grond van artikel 3.54 in samenhang gelezen met artikel 3.55, onder a, van de APV
bovendien niet van toepassing op het speelcasino van Holland Casino, zodat Holland Casino op grond
van artikel 3.8, eerste lid, van de APV alleen een exploitatievergunning voor de horeca-activiteiten in
haar speelcasino nodig heeft. De burgemeester heeft op grond van artikel 3.9 van de APV de
bevoegdheid om de exploitatievergunningplicht voor bedrijven op te heffen, zodat die bedrijven naast
hun hoofdactiviteit ook horeca mogen aanbieden en daarvoor slechts over één exploitatievergunning
voor hun hoofdactiviteit hoeven te beschikken. In het besluit Exploitatievrije ondergeschikte horeca
heeft de burgemeester echter geen uitzondering voor horeca-activiteiten binnen een speelcasino
gemaakt.

Het betoog faalt.

Is er strijd met de Dienstenrichtlijn en/of de Dienstenwet?

5.    Hoofdstuk 3 van de Dienstenrichtlijn is van toepassing op het vergunningstelsel in hoofdstuk 3
van de APV, waar het speelcasino van Holland Casino gelet op wat onder 4.2 is overwogen onder valt.
Volgens artikel 10, tweede lid, onder d, van de Dienstenrichtlijn moet dit vergunningstelsel duidelijk en
ondubbelzinnig zijn. Zoals eveneens onder 4.2 overwogen, volgt uit artikel 3.1, tweede lid, onder f,
van de APV dat de horeca-activiteiten in het speelcasino van Holland Casino onder de definitie van een
horecabedrijf vallen, waardoor paragraaf 3.3 van de APV en in het bijzonder artikel 3.8, eerste lid, en
artikel 3.15, eerste lid, van de APV van toepassing zijn. Het had voor Holland Casino gelet op de



definitie van een horecabedrijf uit de APV dus duidelijk moeten zijn dat haar horeca-activiteiten onder
het vergunningstelsel uit paragraaf 3.3 van de APV vielen. Het betoog van Holland Casino dat een
speelcasino binnen het normaal spraakgebruik en in juridische zin meer omvat dan alleen het
aanbieden van kansspelen, namelijk ook het aanbieden van horeca, zodat op voorhand niet duidelijk
was of de horeca-activiteiten van Holland Casino ook onder het vergunningstelsel van paragraaf 3.3
van de APV vallen, kan gelet op het voorgaande niet slagen.

De burgemeester heeft verder gebruikgemaakt van de mogelijkheid die artikel 3.6 van de APV biedt
om de looptijd van de exploitatievergunning vast te stellen. Artikel 11, eerste lid, onder c, van de
Dienstenrichtlijn biedt de mogelijkheid om de looptijd van de exploitatievergunning voor de horeca-
activiteiten gelet op dwingende redenen van algemeen belang te beperken.

Deze bepaling is geïmplementeerd in artikel 33 van de Dienstenwet. De burgemeester heeft gesteld
dat horeca-activiteiten een negatieve invloed hebben op de openbare orde en de openbare veiligheid.
Deze belangen vormen, gelet op artikel 4, aanhef en onder 8, van de Dienstenrichtlijn dwingende
redenen van algemeen belang.

Uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een beperking - van in dit geval de looptijd van
een exploitatievergunning - alleen gerechtvaardigd is door een dwingende reden van algemeen
belang, als deze geschikt is om het nagestreefde doel te bereiken en niet verder gaat dan
noodzakelijk is om dat doel te bereiken (vergelijk het arrest van het Hof van Justitie van 16 december
2010, ECLI:EU:C:2010:774, punt 68 tot en met 71). Bij de vraag of de beperking niet verder gaat dan
nodig is om het doel te bereiken, dient te worden beoordeeld of het doel niet met andere, minder
beperkende maatregelen kan worden bereikt. Holland Casino betoogt dat de beperkte looptijd van de
exploitatievergunning niet gerechtvaardigd is omdat er een minder beperkende maatregel bestaat, te
weten de mogelijkheid om de exploitatievergunning op grond van artikel 1:7 van de APV ambtshalve
tussentijds te wijzigen of in te trekken. Dit betoog slaagt niet. Een exploitatievergunning met een
beperkte looptijd verplicht de burgemeester om aan het eind van die looptijd te toetsen hoe de
horeca-activiteiten zich verhouden tot de directe omgeving en of de ondernemer aan alle vereisten
voldoet, bonafide is en een goed exploitatieverleden heeft. Er is dus een vast moment waarop de
burgemeester toetst of de exploitatievergunning zich nog verhoudt met het belang van de openbare
orde en de openbare veiligheid. Een verplicht toetsmoment ontbreekt bij de bevoegdheid om de
exploitatievergunning tussentijds te wijzigen of in te trekken. Van deze bevoegdheid zal de
burgemeester doorgaans gebruikmaken naar aanleiding van een incident, terwijl een vast
toetsmoment aan het eind van de looptijd een dergelijk incident juist beoogt te voorkomen. De
beperking van de looptijd van de exploitatievergunning is gelet op het voorgaande gerechtvaardigd,
omdat deze niet verder gaat dan noodzakelijk.

Het betoog faalt.

Is de beperking van de openingstijden gerechtvaardigd?

6.    De burgemeester kan op grond van artikel 3.15, eerste lid, van de APV in het belang van de
openbare orde en het woon- en leefklimaat de openingstijden van horecabedrijven beperken.

Tussen partijen is niet in geschil dat de vaste gedragslijn van de burgemeester is om in het geval van
ondergeschikte horeca de openingstijden daarvan aan te laten sluiten bij de openingstijden van de
hoofdactiviteit. Hoewel ten tijde van het besluit op bezwaar het speelcasino van Holland Casino nog
niet 24 uur per dag open mocht zijn, was bij de burgemeester toen al wel bekend dat de mogelijkheid
bestond dat dat in de nabije toekomst wel zou mogen. De bezwaarschriftencommissie heeft daar in
haar advies op geanticipeerd en zich op het standpunt gesteld dat de burgemeester ondanks een
eventuele 24-uurs openstelling van het speelcasino de openingstijden van de horeca-activiteiten in dit
geval niet gelijk zou hoeven te trekken met de openingstijden van de hoofdactiviteit. De burgemeester
heeft bij dit advies aangesloten. Daarmee is hij van zijn vaste gedragslijn afgeweken. Hij heeft
aangegeven dat hij aansluiting heeft gezocht bij de openingstijden van de horeca-activiteiten van het
speelcasino van Holland Casino op het Max Euweplein in Amsterdam, die mogen plaatsvinden tussen
0700 en 03.00 uur. Dit onderdeel van de motivering acht de Afdeling niet deugdelijk, omdat het
speelcasino op het Max Euweplein is geopend tussen 07.00 en 03.00 uur. Bij deze vestiging heeft de
burgemeester zijn vaste gedragslijn dus juist wel gevolgd. Dat er op deze wijze wel een
eenduidigheid in openingstijden van de horeca-activiteiten in deze twee Amsterdamse vestigingen zou



zijn, zoals de burgemeester aanvoert, acht de Afdeling zonder nadere motivering onvoldoende om de
afwijking van de vaste gedragslijn te rechtvaardigen.

De burgemeester heeft de duur van de horeca-activiteiten in het speelcasino verder beperkt op grond
van de motivering dat het 24 uur per dag aanbieden van horeca in een omgeving met het risico op
openbare orde problemen niet wenselijk is. Daarnaast heeft hij aangegeven dat het 24 uur per dag
aanbieden van horeca in een speelcasino langdurig verblijf in het speelcasino en deelname aan
kansspelen aantrekkelijker maakt en daardoor vormen van criminaliteit kan faciliteren waar een
speelcasino vatbaar voor is. Ook dit onderdeel van de motivering is naar het oordeel van de Afdeling
niet deugdelijk. Hoewel de burgemeester terecht heeft vastgesteld dat de kansspelbranche vatbaar is
voor criminaliteit, zoals blijkt uit de kansspelregelgeving die tot doel heeft om fraude en criminaliteit
tegen te gaan (Kamerstukken II, 2015/16, 34 471, nr. 3, blz. 1), is het speelcasino 24 uur per dag
open en daardoor al 24 uur per dag vatbaar voor criminele activiteiten. Daarnaast hebben de
omliggende horecabedrijven wel een exploitatievergunning om 24 uur per dag horeca aan te bieden.
Het risico op openbare orde problemen is dus al 24 uur per dag aanwezig. De burgemeester heeft
daarom niet inzichtelijk gemaakt waarom hij desondanks specifiek de horeca-activiteiten in het
speelcasino in duur wil beperken vanwege de wisselwerking tussen horeca, kansspelen en openbare
orde. Daarbij is van belang dat, voor zover het schenken van alcohol in het speelcasino voor de
burgemeester gelet op de openbare orde bezwaarlijk mocht zijn, Holland Casino meermaals te kennen
heeft gegeven dat zij bereid is om tussen 03.00 en 07.00 uur geen alcohol te schenken.

Tot slot heeft de burgemeester in zijn besluiten van 9 mei 2018 en 26 november 2018, in zijn
verweerschrift bij de rechtbank en in zijn schriftelijke uiteenzetting bij de Afdeling te kennen gegeven
dat hij de duur van de horeca-activiteiten mede heeft beperkt in het belang van de volksgezondheid
en het restrictieve kansspelbeleid. De burgemeester mag de openingstijden op grond van artikel 3.15,
eerste lid, van de APV echter alleen beperken in het belang van de openbare orde en het woon- en
leefklimaat. Ter zitting bij de Afdeling heeft de burgemeester desgevraagd te kennen gegeven dat het
woon- en leefklimaat gezien de ligging van het speelcasino niet in het geding is. De burgemeester had
aan zijn besluitvorming dus alleen het belang van de openbare orde ten grondslag mogen leggen.

6.1.    Uit 6 volgt dat de burgemeester niet deugdelijk heeft gemotiveerd waarom de horeca-faciliteiten
in het speelcasino tussen 03.00 en 07.00 uur gesloten moeten zijn.

Het betoog slaagt.

Is het vertrouwensbeginsel geschonden?

7.    Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is vereist dat de betrokkene aannemelijk
maakt dat van de zijde van de overheid toezeggingen of andere uitlatingen zijn gedaan of
gedragingen zijn verricht waaruit de betrokkene in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kon en
mocht afleiden of en zo ja, hoe het bestuursorgaan in een concreet geval een bevoegdheid zou
uitoefenen (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:576).
Holland Casino verwijst in dit kader naar drie e-mailberichten van 27 januari, 15 februari en 8 juni
2017.

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat Holland Casino uit deze e-mailberichten niet kon en mocht
afleiden dat de burgemeester aan haar een 24-uurs openstelling voor de horeca-activiteiten toestond.
De tekst van het e-mailbericht van 8 juni 2017, waar Holland Casino dat met name uit afleidt, is
daarvoor te onduidelijk. In dit e-mailbericht staat:

"Goedemorgen [voornaam],

Stand van zaken is dat de 24-uurs vergunning alleen geldt voor het horecagedeelte van HC. Er wordt
nog gekeken naar hoe dit gaat worden vergund in de exploitatievergunning.

Met vriendelijke groet,

Diny Tavenier-Haarsma

Senior medewerkster, Afdeling Vergunningen

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West"

De rechtbank heeft terecht overwogen dat de zinsnede ’24-uurs vergunning’ ook gelezen zou kunnen
worden als ‘aanvraag voor een 24-uurs vergunning’. Bovendien staat in het e-mailbericht dat de



burgemeester nog moet kijken hoe hij de exploitatievergunning zal vergunnen. Deze zinsnede zou
ook zo gelezen kunnen worden dat de burgemeester nog moet kijken op welke manier hij de
exploitatievergunning zal vergunnen, waarbij hij alle opties openhoudt, waaronder het vergunnen van
horeca-activiteiten zonder 24-uurs openstelling.

Het betoog faalt.

Slotsom

8.    Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende
hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het besluit van 26
november 2018 alsnog gegrond verklaren. Dat besluit komt wegens strijd met artikel 3:46 van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) voor vernietiging in aanmerking. De burgemeester dient
een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

9.    Met het oog op een efficiënte afdoening van het geschil ziet de Afdeling aanleiding om met
toepassing van artikel 8:113, tweede lid, van de Awb te bepalen dat tegen het nieuwe besluit slechts
bij haar beroep kan worden ingesteld. Dit betekent dat, als een nieuw besluit is genomen en Holland
Casino het met dit nieuwe besluit niet eens is, zij niet eerst beroep bij de rechtbank hoeft in te stellen
maar zij direct beroep kan instellen bij de Afdeling.

10.    De burgemeester dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden
veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 10 januari 2020 in zaak nr. 19/91;

III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond;

IV. vernietigt het besluit van de burgemeester van Amsterdam van 26 november 2018, kenmerk
JB.18004897001;

V. draagt de burgemeester van Amsterdam op om met inachtneming van wat in deze uitspraak is
overwogen een nieuw besluit te nemen;

VI. bepaalt dat tegen het te nemen nieuwe besluit slechts bij de Afdeling beroep kan worden
ingesteld;

VII. veroordeelt de burgemeester van Amsterdam tot vergoeding van bij Holland Casino N.V. in
verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een
bedrag van € 2.136,00 (zegge: tweeduizend honderdzesendertig euro), geheel toe te rekenen aan
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

VIII. gelast dat de burgemeester van Amsterdam aan Holland Casino N.V. het door haar betaalde
griffierecht ten bedrage van € 877,00 (zegge: achthonderdzevenenzeventig euro) voor de
behandeling van het beroep en het hoger beroep vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. N. Verheij, voorzitter, en mr. C.M. Wissels en mr. A.J.C. de Moor-van Vugt,
leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M.E.A. Neuwahl, griffier.

De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 6 januari 2021

280-960.
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Artikel 10, eerste en tweede lid, van de Dienstenrichtlijn

1.    Vergunningstelsels zijn gebaseerd op criteria die beletten dat de bevoegde instanties hun
beoordelingsbevoegdheid op willekeurige wijze uitoefenen.



2.    De in lid 1 bedoelde criteria zijn:

a. niet-discriminatoir;

b. gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen belang;

c. evenredig met die reden van algemeen belang;

d. duidelijk en ondubbelzinnig;

e. objectief;

f. vooraf openbaar bekendgemaakt;

g. transparant en toegankelijk.

Artikel 11, eerste lid, onder c, van de Dienstenrichtlijn

Een aan een dienstverrichter verleende vergunning heeft geen beperkte geldigheidsduur, tenzij in
gevallen waar een beperkte duur gerechtvaardigd is om een dwingende reden van algemeen belang.

Artikel 33, eerste lid, onder c, van de Dienstenwet

Een bevoegde instantie beperkt een vergunning die zij al dan niet voor onbepaalde tijd kan verlenen
niet in geldigheidsduur, tenzij: een beperkte duur gerechtvaardigd is om een dwingende reden van
algemeen belang.

Artikel 27g van de Wok

1.    Tot het organiseren van een speelcasino kan uitsluitend vergunning verleend worden
overeenkomstig de bepalingen van deze titel.

2.    Onder speelcasino wordt verstaan de voor het publiek opengestelde of bedrijfsmatig gedreven
inrichting, waar door middel van gemeenschappelijk beoefende kansspelen aan de deelnemers de
gelegenheid wordt gegeven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der
winnaars geschiedt door enige kansbepaling, waarop de deelnemers in het algemeen geen
overwegende invloed kunnen uitoefenen.

Artikel 27h, eerste lid, van de Wok

De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan aan één rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid voor een door hem te bepalen duur vergunning verlenen tot het organiseren van
speelcasino's.

Artikel 27i, eerste en tweede lid, onder b, van de Wok

1.    De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, verbindt voorschriften aan de vergunning tot het
organiseren van speelcasino's.

2.    De voorschriften hebben onder meer betrekking op:

b. het aantal en de soort van de te organiseren spelen en de wijze waarop deze worden beoefend,
alsmede de overige toe te laten activiteiten;

Artikel 1.6, eerste lid, van de APV

Het bevoegde bestuursorgaan kan aan een vergunning of ontheffing voorschriften en beperkingen
verbinden ter bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of de
ontheffing is vereist.

Artikel 1.7 van de APV

Het bevoegde bestuursorgaan kan een vergunning of ontheffing geheel of gedeeltelijk wijzigen of
intrekken als: (…).

Artikel 3.1, tweede lid, onder f en t, van de APV

Horecabedrijf: de voor publiek toegankelijke besloten ruimte waar tegen vergoeding dranken worden
geschonken of eetwaren voor directe consumptie worden bereid of verstrekt; tot een horecabedrijf
worden ook gerekend een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

Speelgelegenheid: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar bedrijfsmatig of in een
omvang alsof het bedrijfsmatig is, de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen waarbij
premies, geld of in geld inwisselbare goederen kunnen worden gewonnen en verloren.



Artikel 3.8, eerste lid, van de APV

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een horecabedrijf te exploiteren.

Artikel 3.9 van de APV

Artikel 3.8, eerste lid geldt niet voor door de burgemeester aangewezen soorten horecabedrijven.

Artikel 3.15, eerste en derde lid, van de APV

1.    De burgemeester kan in het belang van de openbare orde en het woon- en leefklimaat de
openingstijden van het horecabedrijf beperken.

3.    De burgemeester kan als er naar zijn oordeel van bijzondere omstandigheden of bijzondere
horecabedrijven sprake is de openingstijden verruimen, met dien verstande dat voor bijzondere
omstandigheden een maximum geldt van vijf maal per horecabedrijf per jaar.

Artikel 3.54 van de APV

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren.

Artikel 3.55, aanhef en onder a, van de APV

Artikel 3.54 geldt niet voor: speelcasino’s waarvoor op grond van artikel 27g van de Wet op de
kansspelen een vergunning is vereist.
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Rechtsgebieden Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Bij besluit van 14 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van
Ermelo onder meer het verzoek van [appellante] afgewezen om handhavend op te
treden tegen [partij] voor overtredingen van artikel 2.1, aanhef en onder a en c, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de percelen met de kadastrale
aanduiding gemeente Ermelo, sectie E, nrs. 3054, 3389 en 3390. [appellante]
exploiteert een recreatiepark op het perceel [locatie] te Ermelo. Dat perceel grenst
aan het eveneens aan de Haspel gelegen bedrijfsterrein van [partij]. De percelen
3054, 3389 en 3390 behoren tot dat bedrijfsterrein waar [partij] een pallet- en
timmerfabriek exploiteert. Ter plaatse van dat bedrijfsterrein geldt het
bestemmingsplan "Tonselse Veld 1987". Het bedrijfsterrein van [partij] grenst aan
het Natura 2000-gebied Veluwe.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

201908619/1/R4.

Datum uitspraak: 6 januari 2021

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellante] en anderen, gevestigd dan wel wonend te Ermelo (hierna samen en in enkelvoud:
[appellante]),

appellanten,

en

het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 14 juli 2017 heeft het college onder meer het verzoek van [appellante] afgewezen om
handhavend op te treden tegen [partij] voor overtredingen van artikel 2.1, aanhef en onder a en c,
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) op de percelen met de
kadastrale aanduiding gemeente Ermelo, sectie E, nrs. 3054, 3389 en 3390 (hierna: perceel 3054,
3389 onderscheidenlijk 3390).

Bij besluit van 22 oktober 2019 heeft het college het door [appellante] hiertegen gemaakte bezwaar
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opnieuw ongegrond verklaard en het besluit van 14 juli 2017 onder aanvulling van de motivering
gehandhaafd.

Tegen dit besluit heeft [appellante] beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 oktober 2020, waar [appellante],
vertegenwoordigd door mr. I.E. Nauta, advocaat te Deventer, het college, vertegenwoordigd door mr.
R.A. Oosterveer, advocaat te Apeldoorn, en mr. A. Steenbergen, en [partij], vertegenwoordigd door
[gemachtigde A], bijgestaan door [gemachtigde B], zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1.    [appellante] exploiteert een recreatiepark op het perceel [locatie] te Ermelo. Dat perceel grenst
aan het eveneens aan de Haspel gelegen bedrijfsterrein van [partij]. De percelen 3054, 3389 en 3390
behoren tot dat bedrijfsterrein waar [partij] een pallet- en timmerfabriek exploiteert. Ter plaatse van
dat bedrijfsterrein geldt het bestemmingsplan "Tonselse Veld 1987" (hierna: het bestemmingsplan).
Het bedrijfsterrein van [partij] grenst aan het Natura 2000-gebied Veluwe.

Bij brief van 22 februari 2017 heeft [appellante] het college verzocht handhavend op te treden tegen
door haar omschreven overtredingen op het bedrijfsterrein van [partij] (hierna: het verzoek).

Bij besluit van 14 juli 2017 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen zes
bouwwerken, waaronder een bio-energiecentrale, op perceel 3054 en een palletopslag op de
percelen 3389 en 3390 tot een oppervlakte van 2850 m². Hoewel [partij] daarmee artikel 2.1, eerste
lid, aanhef en onder a en c, van de Wabo overtreedt, is handhaving in dit geval niet aangewezen,
omdat sprake is van concreet zicht op legalisatie, aldus het college. Voor zover de palletopslag op de
percelen 3389 en 3390 een oppervlakte van 2850 m² overschrijdt, dan wel plaatsvindt op het
eveneens tot het bedrijfsterrein van [partij] behorende perceel met de kadastrale aanduiding
gemeente Ermelo, sectie E, nr. 2790, heeft het college het verzoek ingewilligd en te kennen gegeven
dat tot handhaving zal worden overgegaan.

Bij besluit van 13 december 2017 heeft het college het door [appellante] tegen de afwijzing van het
verzoek gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

De rechtbank Gelderland heeft bij uitspraak van 23 juli 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4251, vastgesteld
dat tussen [appellante], het college en [partij] niet in geschil is dat het gebruik van percelen 3054,
3389 en 3390 door [partij], voor zover in geding, in strijd is met het bestemmingsplan. De rechtbank
heeft het door [appellante] tegen het besluit van 13 december 2017 ingestelde beroep gegrond
verklaard, dat besluit vernietigd en het college opgedragen een nieuw besluit op het bezwaar te
nemen met inachtneming van de uitspraak, omdat het college zich naar het oordeel van de rechtbank
ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat sprake is van concreet zicht op legalisatie.

Bij besluit van 26 oktober 2018 heeft het college ter voldoening aan de uitspraak van de rechtbank
van 23 juli 2018 opnieuw beslist op het bezwaar van [appellante]. Bij dat besluit heeft het college het
bezwaar van [appellante] opnieuw ongegrond verklaard en het besluit van 14 juli 2017 onder
aanvulling van de motivering gehandhaafd, omdat handhaving onevenredig is met het oog op de
daarmee te dienen belangen. Het college heeft daarbij van belang geacht dat in 2014 met het college
van gedeputeerde staten van Gelderland is afgesproken dat een haalbaarheidsonderzoek dient te
worden verricht naar de verplaatsing van [partij] naar een regionaal bedrijventerrein. Indien hieruit
blijkt dat verplaatsing niet mogelijk is, dan is het provinciebestuur akkoord met inpassing in het
nieuwe bestemmingsplan van [partij] op de huidige locatie. Het gemeentebestuur is momenteel bezig
om met inbreng van de provincie voorbereidingen te treffen voor een door het gemeentebestuur zelf
te verrichten verplaatsingsonderzoek. Indien uit het verplaatsingsonderzoek volgt dat de opslag en
de bio-energiecentrale planologisch kunnen worden ingepast, heeft het bedrijf aanzienlijke kosten
gemaakt voor de verplaatsing van de opslag, de verwijdering (of verplaatsing) van de bio-
energiecentrale en de aanleg van een alternatief verwarmingssysteem. Het is volgens het college
onevenredig om een dergelijke kapitaalvernietiging thans van het bedrijf te vergen.

De Afdeling heeft bij uitspraak van 17 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2429, het door [partij] tegen de



rechtbankuitspraak van 23 juli 2018 ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard en die
rechtbankuitspraak bevestigd. De Afdeling heeft het beroep van [appellante] tegen het besluit van 26
oktober 2018 gegrond verklaard, dat besluit vernietigd, het college opgedragen om een nieuw besluit
te nemen en bepaald dat tegen dat nieuw te nemen besluit slechts bij de Afdeling beroep kan worden
ingesteld. Ter zake van die gegrondverklaring heeft de Afdeling overwogen dat het besluit van 26
oktober 2018 geen kenbare belangenafweging bevat, omdat het geen inzicht biedt of, en zo ja, in
hoeverre, het college daarbij betekenis heeft toegekend aan andere belangen dan de (financiële
belangen) van [partij], zoals onder meer het algemeen belang en het belang van [appellante].

Het besluit van 22 oktober 2019

2.    Bij besluit van 22 oktober 2019 heeft het college ter voldoening aan de uitspraak van de Afdeling
van 17 juli 2019 opnieuw beslist op het bezwaar van [appellante]. Bij dat besluit heeft het college het
bezwaar van [appellante] opnieuw ongegrond verklaard en het besluit van 14 juli 2017 gehandhaafd
onder aanvulling van de motivering bij zijn standpunt dat handhaving onevenredig is met het oog op
de daarmee te dienen belangen. Het college heeft daarbij gewezen op een door een externe partij
uitgevoerde verkenning naar toekomstscenario’s voor de Haspelstrook. Daaruit is gebleken dat gehele
of gedeeltelijke inpassing in de Haspelstrook van alle bestaande bedrijvigheid (scenario’s A en B),
waaronder [partij], moeilijk uitvoerbaar is, terwijl volledige verplaatsing en schadeloosstelling van die
bedrijvigheid en herontwikkeling van de Haspelstrook naar een andere bestemming als recreatie,
eventueel gecombineerd met zorg en wonen (scenario C), financieel een reële optie is. Hoewel
handhaving op de korte termijn de gestelde overlast kan oplossen en de belangen die daarmee zijn
gediend, waaronder het algemeen belang en het belang van [appellante], zwaarder wegen dan het
belang van [partij] bij voorzetting van de overtredingen, biedt scenario C een oplossing voor de lange
termijn, omdat in dat geval alle bedrijfsactiviteiten van [partij] zullen worden verplaatst naar een
locatie buiten de Haspelstrook. Omdat het college op 24 september 2019 heeft besloten scenario C
nader te verkennen en uit te werken, acht het college het onevenredig en onwenselijk om thans tot
handhaving over te gaan, omdat een lopend handhavingstraject de gesprekken over het verplaatsen
van bedrijfsactiviteiten kan verstoren. Wel zal het college er samen met de brandweer op blijven
toezien dat de opslag van pallets voldoet aan de (brand)veiligheidseisen. Mocht op enig moment
blijken dat verplaatsing van [partij] niet haalbaar is, dan zal alsnog gebruik worden gemaakt van de
bevoegdheid om handhavend op te treden, aldus het college.

Het beroep

3.    [appellante] betoogt dat het college zich in het besluit van 22 oktober 2019 ten onrechte en
ondeugdelijk gemotiveerd op het standpunt heeft gesteld dat handhaving thans onevenredig en
onwenselijk is. [appellante] voert aan dat ook zij het meest is gebaat bij een volledige verplaatsing
van [partij] naar een andere locatie. Echter, omdat het college geen termijn heeft gesteld waarbinnen
scenario C moet zijn gerealiseerd, ontbreekt concreet zicht op verplaatsing van [partij] naar een
locatie buiten de Haspelstrook of, indien die verplaatsing niet tijdig wordt gerealiseerd, op
handhaving. Gelet daarop heeft het college ondeugdelijk gemotiveerd waarom aan het nader
verkennen en uitwerken van scenario C meer gewicht toekomt dan aan de belangen die met
handhaving zijn gediend. Bovendien blijkt uit het besluit niet waarom handhavend optreden het
realiseren van de gewenste verplaatsing in de weg zou staan. [appellante] bestrijdt dit door het
college gestelde gevolg van handhavend optreden en stelt dat het besluit juist tot gevolg heeft dat
[partij] een afwachtende houding kan aannemen, omdat het besluit, in strijd met de beginselplicht tot
handhaving, met zich brengt dat de overtredingen als hier aan de orde voor onbepaalde tijd zullen
worden gedoogd.

3.1.    Ter zitting heeft [partij] zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van strijdigheid met
het bestemmingsplan. Ter zitting heeft het college toegelicht dat [partij] met de zes bouwwerken op
perceel 3054 en de palletopslag tot 2850 m² op de percelen 3389 en 3390 artikel 2.1, aanhef en
onder a en c, van de Wabo overtreedt, omdat ter plaatse van die bouwwerken en palletopslag de
bestemming "Pluimveebedrijven" geldt, het gebruik ter plaatse in strijd is met die bestemming en de
bouwwerken niet binnen een bouwblok staan. De Afdeling is, gelet op de situering van de
bouwwerken en palletopslag, met het college van oordeel dat sprake is van strijd met het
bestemmingsplan.



3.2.    Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van
een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of
dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder
bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd dit niet te doen. Dit kan
zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete
situatie behoort te worden afgezien.

3.3.    Het college heeft zijn standpunt dat handhavend optreden onevenredig is gebaseerd op de
omstandigheid dat het college heeft besloten scenario C nader te verkennen en uit te werken,
alsmede op de stelling dat de in dat kader te voeren gesprekken over verplaatsing door een lopend
handhavingstraject kunnen worden verstoord. De Afdeling is van oordeel dat het besluit van 22
oktober 2019, genomen zonder zicht op spoedige en concrete beëindiging van de overtredingen, in
strijd is met de beginselplicht tot handhaving. Dat besluit heeft immers tot gevolg dat de
overtredingen voor onbepaalde tijd zullen worden gedoogd, terwijl het college zich op het standpunt
heeft gesteld dat de belangen die met handhavend optreden zijn gediend zwaarder wegen dan het
belang van [partij] bij voortzetting van de overtredingen. De Afdeling neemt hierbij in aanmerking dat
het college al in 2014 met het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft afgesproken te
bezien of verplaatsing van [partij] naar een regionaal bedrijventerrein haalbaar is, het college in het
besluit van 26 oktober 2018 naar deze afspraak heeft verwezen als reden om niet tot handhaving
over te gaan en het college bijna twee jaar later, ter zitting van de Afdeling, te kennen heeft gegeven
dat geen concreet zicht bestaat op legalisatie en dat nog steeds geen duidelijkheid bestaat over de
haalbaarheid van scenario C. De Afdeling is van oordeel dat er geen sprake is van bijzondere
omstandigheden die de weigering van het college om tot handhaving over te gaan, kunnen
rechtvaardigen.

Het betoog slaagt.

Slotsom

4.    Gelet op het voorgaande ziet de Afdeling aanleiding het beroep van [appellante] gegrond te
verklaren en het besluit van 22 oktober 2019 te vernietigen. De Afdeling ziet met het oog op de
belangen van [appellante] voorts aanleiding het college met toepassing van artikel 8:72, vierde lid,
aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op te dragen met
inachtneming van wat in deze uitspraak is overwogen een nieuw besluit te nemen. De Afdeling zal
daartoe een termijn stellen. In de handelwijze van het college in deze procedure ziet de Afdeling
aanleiding met toepassing van artikel 8:72, zesde lid, van de Awb te bepalen dat het college een
dwangsom verbeurt voor iedere dag dat het college in gebreke blijft de uitspraak na te leven.

4.1.    Met het oog op een efficiënte afdoening van het geschil ziet de Afdeling tevens aanleiding om
met toepassing van artikel 8:113, tweede lid, van de Awb te bepalen dat tegen het nieuwe besluit
slechts bij haar beroep kan worden ingesteld.

4.2.    Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden
veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Ermelo van 22 oktober
2019, kenmerk e190040610;

III. draagt het college van burgemeester en wethouders van Ermelo op om binnen 12 weken na de
verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een nieuw besluit
te nemen;

IV. bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders van Ermelo aan [appellante] en anderen
tezamen een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) voor elke week waarbij
het in gebreke blijft de onder III vermelde opdracht na te komen, met een maximum van € 50.000,00
(zegge: vijftigduizend euro);



V. bepaalt dat tegen het te nemen nieuwe besluit slechts bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld;

VI. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Ermelo tot vergoeding van bij
[appellante] en anderen in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot
een bedrag van € 1.068,00 (zegge: duizendachtenzestig euro), geheel toe te rekenen aan door een
derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat met betaling van genoemd
bedrag aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;

VII. gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Ermelo aan [appellante] en anderen
het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 345,00
(zegge: driehonderdvijfenveertig euro) vergoedt, met dien verstande dat met betaling van genoemd
bedrag aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Aldus vastgesteld door mr. S.F.M. Wortmann, voorzitter, en mr. F.D. van Heijningen en mr. J.M.L.
Niederer, leden, in tegenwoordigheid van mr. W.J.C. Robben, griffier.

De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 6 januari 2021
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