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2UPDATE OMGEVINGSRECHT

Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van de 

belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspra-

ken die zijn verschenen in de achterliggende 

periode (26 april 2022 tot en met 

25 mei 2022).

Ook in de achterliggende periode zijn er 

belangrijke ontwikkelingen aan de orde 

geweest over het evenredigheidsbeginsel uit 

artikel 3:4 lid 2 van de Awb. Op 18 mei 2022 

zijn er twee nieuwe conclusies verschenen 

over de toetsing aan het evenredigheidsbe-

ginsel. In de conclusie van staatsraad advo-

caat-generaal Widdershoven van 

18 mei 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1440) wordt 

ingegaan op de toetsing van beleidsregel 

aan het evenredigheidsbeginsel. In de con-

clusie van Snijders van 18 mei 2022 

(ECLI:NL:RVS:2022:1441) wordt voorts inge-

gaan op de toetsing van wetgeving (wetten 

in formele zin) aan het evenredigheidsbegin-

sel. Deze conclusies passen in een serie van 

– tot nu toe – vier conclusies over de toet-

sing aan het evenredigheidsbeginsel.

Daarnaast is de uitspraak van de Afdeling 

van 25 mei 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1493) 

noemenswaardig. In deze uitspraak heeft de 

Afdeling uiteengezet dat de burgemeester 

een verdergaande motiveringsplicht heeft 

als hij besluit om een horecavergunning te 

weigeren omdat hij van mening is dat de 

exploitant van ‘slecht levensgedrag’ is. De 

Afdeling formuleert in deze uitspraak een 

toetsingskader waaraan de onderbouwing 

van de weigering van een horecavergunning 

op grond van het criterium ‘slecht levensge-

drag’ moet voldoen.

Ook wijzen wij op de uitspraak van de Afde-

ling van 11 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1365, 

waaruit blijkt dat de beslissing van de 

gemeenteraad om een verklaring van geen 

bedenkingen in te trekken geen afbreuk 

doet aan de rechtmatigheid van het besluit 

waarop deze verklaring van geen bedenkin-

gen ziet, als de intrekkingsbeslissing is geno-

men ná het besluit waarop de verklaring van 

geen bedenkingen ziet.

Verder gaan wij in deze nieuwsbrief weer in 

op een aantal uitspraken over weigerings-

besluiten om een bestemmingsplan vast te 

stellen. In deze nieuwsbrief behandelen wij 

de uitspraken van de Afdeling van 

4 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1302 en 

ECLI:NL:RVS:2022:1305. In deze twee uit-

spraken zijn gevallen aan de orde waarbij 

de betrokken weigeringsbesluiten van de 

gemeenteraad naar het oordeel van de Af-

deling wel deugdelijk zijn gemotiveerd.

In deze nieuwsbrief komt het bovenstaan-

de en nog veel meer omgevingsrechtelijke 

rechtspraak uit de achterliggende periode 

aan de orde.

Rachid Benhadi, Yasemin Demirci & Wiebe 

van de Rijt

Vooraf 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131241/202006602-2-v2-en-202006606-2-v2/
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@131242/202100115-2-a2-en-202006816-2-a2/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131303/202100274-1-a3
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131122/202108170-1-r4/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131003/202104004-1-r1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131030/202004950-1-r2/
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1. Kostenverhaal en het relativiteitsvereiste

 AbRS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1211, r.o. 7-7.5

Appellanten die geen gronden in het exploitatiegebied in eigendom hebben, kunnen zich niet beroepen op de 

regels ten aanzien van het kostenverhaal. Het relativiteitsvereiste staat daaraan in de weg. Dat zij eventueel de 

gevolgen van een exploitatietekort zouden kunnen merken, bijvoorbeeld omdat daardoor openbaar gebied niet 

aangelegd zou (kunnen) worden, maakt dat niet anders.

2. Dienstenrichtlijn; omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik

AbRS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1213, r.o. 4-4.4

Een partij kan in het kader van een procedure tegen een geweigerde omgevingsvergunning planologisch strijdig 

gebruik betogen dat de planregel (waarvan niet wordt afgeweken) in strijd is met artikel 15 van de Dienstenrichtlijn. 

Het is dan aan burgemeester en wethouders om te onderbouwen dat de planregel in overeenstemming is met de 

Dienstenrichtlijn. De Afdeling overweegt in deze uitspraak expliciet dat niet vereist is dat de onderbouwing in de 

beleidsregel is vastgesteld.

3. Handhavend optreden in casu onevenredig

AbRS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1241, r.o. 7-7.1

In deze uitspraak overweegt de Afdeling dat handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de 

daarmee te dienen belangen dat burgemeester en wethouders daarvan in deze situatie hadden moeten afzien.

4. Invordering dwangsommen niet onevenredig

AbRS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1234, r.o. 5-5.2

Een last onder dwangsom kan opgelegd worden aan degene die het in zijn macht heeft om de overtreding te 

beëindigen. Dit kunnen meerdere (rechts)personen zijn. Als rechtmatig, bij afzonderlijk besluit, aan meerdere 

rechtspersonen een last onder dwangsom is opgelegd en de dwangsom wordt verbeurd, kan deze volledig bij de 

verschillende rechtspersonen afzonderlijk ingevorderd worden. De verwevenheid van de verschillende rechtsperso-

nen is geen bijzondere omstandigheid die ertoe leidt dat invordering bij de verschillende rechtspersonen onevenre-

dig is. 

5. Weigering om een bestemmingsplan vast te stellen deugdelijk 
gemotiveerd

AbRS 4 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1302, r.o. 5 e.v. en AbRS 4 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1305, r.o. 4 e.v.

In het geval dat de gemeenteraad van oordeel is dat een bestemmingsplan niet strekt tot een ‘goede ruimtelijke 

ordening’, is de gemeenteraad op grond van artikel 3:46 Awb verplicht om het weigeringsbesluit deugdelijk te mo-

tiveren. In deze twee uitspraken zijn gevallen aan de orde waarbij de weigeringsbesluiten naar het oordeel van de 

Afdeling wel deugdelijk zijn gemotiveerd.

lees verder…

lees verder…

lees verder…

lees verder…

lees verder…

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130890/202101500-1-r2/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130893/202101418-1-r3/
https://www.raadvanstate.nl/@130947/202002130-1-r2/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/?ActLbl=202103479-1-r4&ActItmIdt=130938
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131003/202104004-1-r1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131030/202004950-1-r2/
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6. Intrekking verklaring van geen bedenkingen

AbRS 11 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1365, r.o. 5-5.1

De beslissing van de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen in te trekken, doet geen afbreuk aan 

de rechtmatigheid van het besluit waarop deze verklaring van geen bedenkingen ziet, als de intrekkingsbeslissing is 

genomen ná het besluit waarop de verklaring van geen bedenkingen ziet.

7. Belanghebbendheid aanvrager bouwvergunning

AbRS 11 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1364

Als aannemelijk is dat de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk het bouw-

plan niet kan verwezenlijken, is de aanvrager geen belanghebbende bij de beslissing op de door hem ingediende 

aanvraag. In een dergelijk geval dient de aanvraag buiten behandeling gesteld te worden omdat deze niet kwalifi-

ceert als een aanvraag om een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 lid 3 van de Awb.

9. Beleidsregels en de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel

Conclusie staatsraad advocaat-generaal R.J.G.M. Widdershoven, 18 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1440

In de uitspraak van 2 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:285) heeft de Afdeling de toets aan het evenredigheidsbe-

ginsel (artikel 3:4 lid 2 van de Awb) opnieuw geijkt. In de conclusie van 18 mei 2022 gaat A-G Widdershoven in op 

de vraag wat dit betekent voor de toetsing van beleidsregels aan het evenredigheidsbeginsel.

lees verder…

lees verder...

lees verder…

8. Gebiedsbescherming

Vzr. AbRS 12 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1388, r.o. 10-10.1

De gemeenteraad en gedeputeerde staten hebben zich er ten onrechte niet van vergewist dat het saldogevende 

bedrijf op het moment dat de milieutoestemming werd ingetrokken of de salderingsovereenkomst werd gesloten 

nog hervat kon worden overeenkomstig de verleende milieuvergunning zonder dat daarvoor een Wnb-vergunning 

vereist was. Verder hebben de gemeenteraad en gedeputeerde staten ten onrechte niet bezien of de beëindiging 

van het saldogevende bedrijf in dit geval wel als mitigerende maatregel in de passende beoordeling kon worden 

betrokken.

10. Toetsing wetgeving aan het evenredigheidsbeginsel

Conclusie staatsraad advocaat-generaal G. Snijders, 18 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1441

De conclusie van A-G Snijders bevat interessante beschouwingen ten aanzien van de toetsing van wetgeving (wet-

ten in formele zin) aan het evenredigheidsbeginsel. A-G Snijders is van oordeel dat het toetsingsverbod uit artikel 

120 van de Grondwet niet aan de orde is als de wetgever bij de totstandkoming van de wet bepaalde omstandighe-

den niet onder ogen heeft gezien (niet-verdisconteerde omstandigheden). In die gevallen kan de wet volgens A-G 

Snijders getoetst worden aan algemene beginselen, zoals het evenredigheidsbeginsel, en ongeschreven recht.

lees verder…

lees verder…

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131122/202108170-1-r4/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131121/202102499-1-r1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131241/202006602-2-v2-en-202006606-2-v2/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@128622/202002668-1-a3/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131177/202200332-2-r3/
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@131242/202100115-2-a2-en-202006816-2-a2/
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11. Burgemeester moet toepassing criterium ‘slecht levensgedrag’ 
uitgebreider motiveren

AbRS 25 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1493, r.o. 3.2-3.5

Uit de hierna te bespreken uitspraak blijkt dat de burgemeester een verdergaande motiveringsplicht heeft als hij 

besluit om een horecavergunning te weigeren omdat hij van mening is dat de exploitant van ‘slecht levensgedrag’ 

is. De Afdeling formuleert in deze uitspraak een toetsingskader waaraan de onderbouwing van de weigering van 

een horecavergunning op grond van het criterium ‘slecht levensgedrag’ moet voldoen. 
lees verder…

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131303/202100274-1-a3
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Achtergrondinformatie

De voorliggende uitspraak heeft betrek-

king op een omgevingsvergunning voor 

het bouwen en planologisch afwijken. Deze 

vergunning ziet op de realisatie van com-

merciële ruimtes en appartementen. Eén van 

de appellanten is een bedrijf, namelijk een 

restaurant in de nabijheid van het projectge-

bied. Het restaurant vreest voor een aantas-

ting van haar bedrijfsklimaat als gevolg van 

het vergunde project.

De rechtbank heeft het beroep van de 

restauranthouder tegen de verleende omge-

vingsvergunning gegrond verklaard, omdat 

burgemeester en wethouders in strijd met 

artikel 6.17 van de Wro geen voorschrift heb-

ben verbonden aan de omgevingsvergun-

ning waarmee de kosten die verbonden zijn 

aan de grondexploitatie worden verhaald. 

Volgens de rechtbank is het kostenverhaal 

ook anderszins niet verzekerd en daarmee is 

het exploitatieplan in strijd met artikel 6.24 

lid 2 van de Wro niet in acht genomen.

De vergunninghouder en burgemeester 

en wethouders bestrijden in hoger beroep 

het oordeel van de rechtbank. Volgens de 

vergunninghouder en burgemeester en 

wethouders had de rechtbank het relativi-

teitsvereiste uit artikel 8:69a van de Awb aan 

de restauranthouder moeten tegenwerpen 

voor zover het beroep zag op het kosten-

verhaal en het in acht nemen van het ex-

ploitatieplan. Zij wijzen er daarbij op dat de 

restauranthouder binnen het gebied waarop 

het exploitatieplan van toepassing is, géén 

aangewezen bouwplan kan realiseren. De 

restauranthouder kan dus niet geconfron-

teerd worden met kostenverhaal uit hoofde 

van het exploitatieplan en om die reden zou 

de restauranthouder geen negatieve gevol-

gen ondervinden van het ontbreken van een 

voorschrift aan de omgevingsvergunning 

waarmee het kostenverhaal is verzekerd. 

De vergunninghouder en burgemeester en 

wethouders stellen daarom onder verwijzing 

naar de uitspraken van de Afdeling van 

15 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV5115, 

20 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ4936, 

en 20 november 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:3927, dat de regels uit het 

exploitatieplan niet strekken ter bescher-

ming van enig belang van de restauranthou-

der.

De restauranthouder stelt op zijn beurt on-

der verwijzing naar de(zelfde) uitspraak van 

1. Kostenverhaal en het relativiteitsvereiste
AbRS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1211, r.o. 7-7.5

Belang voor de praktijk
Appellanten die geen gronden in het exploitatiegebied in eigendom hebben, kunnen 

zich niet beroepen op de regels ten aanzien van het kostenverhaal. Het relativiteits-

vereiste staat daaraan in de weg. Dat zij eventueel de gevolgen van een exploitatie-

tekort zouden kunnen merken, bijvoorbeeld omdat daardoor openbaar gebied niet 

aangelegd zou (kunnen) worden, maakt dat niet anders.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@80655/201011643-1-r2
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@89294/201207905-1-r1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@118580/201701594-2-r3
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130890/202101500-1-r2/
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de Afdeling van 15 februari 2012, 

ECLI:NL:RVS:2012:BV5115, dat hij recht-

streekse gevolgen ondervindt van de ver-

koop van de gronden waarop het project is 

voorzien en dat zijn belangen wel degelijk 

rechtstreeks geraakt worden. Omdat het 

kostenverhaal niet zeker is gesteld, kan 

de voorziene inrichting van het openbaar 

gebied niet volledig worden uitgevoerd, en 

zal hij daar negatieve gevolgen van onder-

vinden.

De overwegingen van de Afdeling

De Afdeling overweegt dat zij in haar over-

zichtsuitspraak over het relativiteitsvereiste 

van 11 november 2020, 

ECLI:NL:RVS:2020:2706 (zie onder r.o. 10.16), 

heeft overwogen dat artikel 6.13 van de Wro 

eisen stelt aan de vorm en inhoud van het 

exploitatieplan en strekt tot bescherming 

van de belangen van degenen die recht-

streeks met het kostenverhaal te maken 

kunnen krijgen. Dit artikel strekt daarom tot 

bescherming van de belangen van appel-

lanten die gronden in het exploitatiegebied 

in eigendom hebben waarop ingevolge het 

bestemmingsplan bouwplannen zijn voor-

zien. Deze eigenaren kunnen op grond van 

het exploitatieplan worden geconfronteerd 

met het kostenverhaal.

Verder overweegt de Afdeling dat in artikel 

6.17 van de Wro is geregeld dat het kos-

tenverhaal dient te worden verzekerd door 

middel van het opnemen van een voorschrift 

in de verleende omgevingsvergunning. Met 

een dergelijk voorschrift wordt de betaling 

van de verschuldigde exploitatiebijdrage 

zeker gesteld. Is deze bijdrage anderszins 

verzekerd, dan kan dat voorschrift achter-

wege blijven, zo volgt uit artikel 6.17 lid 1 

van de Wro. De Afdeling stelt vast dat het 

beschermingsbereik van artikel 6.17 van de 

Wro – net als het beschermingsbereik van 

artikel 6.13 van de Wro – strekt tot bescher-

ming van de belangen van appellanten die 

gronden in het exploitatiegebied in eigen-

dom hebben waarop volgens het bestem-

mingsplan een in artikel 6.2.1 van het Bro 

aangewezen bouwplan is voorzien. Hierdoor 

kunnen zij ingevolge artikel 6.17 van de Wro 

worden geconfronteerd met het kostenver-

haal van kosten verbonden aan de exploita-

tie van gronden in het exploitatiegebied.

Volgens de Afdeling is niet gebleken dat 

de restauranthouder gronden in het ex-

ploitatiegebied in eigendom heeft waarop 

dergelijke bouwplannen zijn voorzien. Hij 

heeft dan ook niet rechtstreeks met het 

kostenverhaal te maken. Het betoog van de 

restauranthouder dat hij met de gevolgen 

van ontoereikend kostenverhaal zal worden 

geconfronteerd, omdat daardoor een be-

kostiging ontbreekt voor de afronding van 

verschillende in het openbaar gebied voor-

ziene voorzieningen, gaat niet op. Daarover 

overweegt de Afdeling dat zulke gevolgen 

geen rechtstreekse gevolgen zijn van het in 

dit geval niet plaatsvinden van een volledig 

publiekrechtelijk kostenverhaal in verband 

met artikel 6.17 lid 1 van de Wro. Overigens 

merkt de Afdeling op dat het nog maar de 

vraag is of daarvan sprake zal zijn, hetgeen 

door burgemeester en wethouders uitdruk-

kelijk is ontkend.

De Afdeling concludeert dat de rechtbank 

de omgevingsvergunning niet had mogen 

vernietigen op deze grond, omdat artikel 

6.17 van de Wro kennelijk niet strekt tot de 

bescherming van de belangen van de res-

tauranthouder. De Afdeling komt dan ook 

niet toe aan een inhoudelijke behandeling 

van de hogerberoepsgronden over artikel 

6.17 lid 1 van de Wro.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@80655/201011643-1-r2
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@123200/201906841-1-r1/
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Achtergrondinformatie

De Drl is van toepassing op diensten van 

dienstverrichters die in een lidstaat zijn ge-

vestigd. Een ‘dienst’ in de zin van de Drl be-

treft elke economische activiteit, anders dan 

in loondienst, die gewoonlijk tegen vergoe-

ding geschiedt. In het hoofdstuk van de Drl 

omtrent de vrijheid van vestiging van dienst-

verrichters is bepaald dat de toegang tot de 

of de uitoefening van een dienstentactiviteit 

niet afhankelijk gesteld mag worden van een 

aantal ‘verboden eisen’ (artikel 14 Drl). Ver-

der is bepaald dat lidstaten moeten nagaan 

of er ‘verdachte eisen’ worden gesteld aan 

de toegang tot of de uitoefening van een 

dienstenactiviteit (artikel 15 Drl).

Het Hof van Justitie van de Europese 

Unie (hierna: ‘het Hof’) heeft in het Ap-

pingedam-arrest van 30 januari 2018 

(ECLI:EU:C:2018:44) overwogen dat een 

bestemmingsplanregel moet worden aan-

gemerkt als een ‘eis’ in de zin van Drl. Dit 

heeft tot gevolg dat bestemmingsplanregels 

getoetst moeten worden aan artikel 14 en 15 

van de Drl. Artikel 15 van de Drl verplicht dat 

lidstaten nagaan of in hun rechtstelsel de in 

artikel 15 van de Drl genoemde ‘verdachte 

eisen’ worden gesteld. Een dergelijke ver-

dachte eis is alleen geoorloofd als deze (1) 

niet discriminerend is, (2) nodig is om een 

dwingende reden van algemeen belang en 

(3) als deze evenredig is. 

In de hierna te bespreken uitspraak hebben 

burgemeester en wethouders de aanvraag 

van appellant om een omgevingsvergunning 

planologisch strijdig gebruik geweigerd. 

De aanvraag was ingediend om ter plaatse 

een supermarkt te exploiteren. Het bestem-

mingsplan staat ter plaatse alleen ‘perifere 

detailhandel’ toe. Dit betreft volgens de 

2. Dienstenrichtlijn; omgevingsvergunning 
planologisch strijdig gebruik

 AbRS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1213, r.o. 4-4.4

Belang voor de praktijk
In de hierna te bespreken uitspraak hebben burgemeester en wethouders de aan-

vraag van appellant om een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik 

geweigerd. Appellant stelt dat de planregel, waarvan niet wordt afgeweken, in strijd 

is met artikel 15 van de Dienstenrichtlijn (hierna: ‘de Drl’). In deze uitspraak staat de 

onderbouwing van de burgemeester en wethouders, dat de planregel wél in over-

eenstemming is met artikel 15 van de Drl, ter discussie. Volgens vaste rechtspraak 

van de Afdeling hoeft deze onderbouwing niet te blijken uit de plantoelichting. 

Burgemeester en wethouders mogen een nadere onderbouwing geven voor de in 

de planregel opgenomen beperking. Voor de praktijk is van belang dat de Afdeling 

overweegt dat eveneens niet vereist is dat de onderbouwing in beleidsregels moet 

zijn vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben dan ook de detailhandelsvisie 

en een memo aan de onderbouwing ten grondslag mogen leggen. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198844&pageIndex=0&doclang=NL
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130893/202101418-1-r3/
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plantoelichting detailhandel volgens een 

formule die vanwege de aard en/of omvang 

van de gevoerde artikelen een groot opper-

vlakte nodig heeft voor de uitstalling (zoals 

de verkoop van auto’s). 

Tussen partijen is niet in geschil dat de plan-

regel, waarvan niet wordt afgeweken, kwali-

ficeert als een ‘verdachte eis’ als bedoeld in 

artikel 15 van de Drl. De planregel op grond 

waarvan alleen ‘perifere detailhandel’ is toe-

gestaan kwalificeert als een territoriale be-

perking als bedoeld in artikel 15 lid 2 aanhef 

en onder a van de Drl. Aangezien sprake is 

van een verdachte eis als bedoeld in artikel 

15 van de Drl, is deze planregel alleen geoor-

loofd als deze (1) niet discriminerend is, (2) 

nodig is om een dwingende reden van alge-

meen belang en (3) als deze evenredig is. 

Appellant stelt dat burgemeester en wet-

houders onvoldoende hebben onderbouwd 

dat de planregel noodzakelijk is om een 

dwingende reden van algemeen belang. 

Volgens appellant moet de onderbouwing 

van de noodzakelijkheid van die planregel 

in beleid dat ten grondslag is gelegd aan de 

planregeling, zijn vastgesteld. De betreffen-

de stukken die burgemeester en wethouders 

aan de onderbouwing ten grondslag heb-

ben gelegd (een detailhandelsvisie en een 

memo), kunnen volgens appellant niet aan-

gemerkt worden als beleidsregels in de zin 

van artikel 1:3 lid 4 van de Awb. Deze stuk-

ken kunnen daarom niet gebruikt worden 

als motivering dat het gemeentelijk beleid 

is gericht op versterking van het winkelcen-

trum.

Toetsing door de Afdeling aan de Drl bij 

een omgevingsvergunning planologisch 

strijdig gebruik

Voordat wij ingaan op de overwegingen 

van de Afdeling in deze uitspraak, zetten wij 

eerst kort uiteen hoe de Afdeling toetst aan 

de Drl in het kader van een procedure tegen 

een (geweigerde) omgevingsvergunning 

planologisch strijdig gebruik. 

Als de betreffende aanvrager in de beroeps-

procedure stelt dat de weigering in strijd 

is met artikel 14 en/of artikel 15 van de Drl, 

toetst de bestuursrechter alleen exceptief 

of de toepasselijke planregel, waarvan niet 

wordt afgeweken, in strijd is met de Drl. Zie 

in dit kader (bijvoorbeeld) de uitspraak van 

de Afdeling van 26 februari 2020 

(ECLI:NL:RVS:2020:616). De Afdeling heeft 

in voornoemde uitspraak eveneens overwo-

gen dat het op de weg van de initiatiefne-

mer ligt om te beargumenteren dat sprake 

is van een ‘eis’ in de zin van de Drl die een 

beperking oplevert. Het ligt vervolgens op 

de weg van burgemeester en wethouders 

om bij de beslissing over het verlenen van 

de omgevingsvergunning te onderbouwen 

dat de planregel in overeenstemming is met 

de Drl. 

Het is dus aan burgemeester en wethouders 

om te onderbouwen dat de in het plan neer-

gelegde beperkingen gerechtvaardigd zijn 

in het licht van de daaraan in de Drl gestel-

de eisen. Daarbij kunnen burgemeester en 

wethouders verwijzen naar de toelichting bij 

een bestemmingsplan, maar kunnen zij ook, 

indien een dergelijke toelichting ontbreekt, 

een nadere onderbouwing geven voor de 

in de planregels opgenomen beperking. Zie 

hiervoor wederom de uitspraak van de Af-

deling van 26 februari 2020 

(ECLI:NL:RVS:2020:616).

Het is verder vaste jurisprudentie dat een 

planregel bij een exceptieve toetsing al-

leen onverbindend wordt geacht of buiten 

toepassing wordt gelaten indien de planre-

gel evident in strijd is met de (in dit geval) 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@120142/201810005-1-a1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@120142/201810005-1-a1/
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Drl. Zie in dit kader (bijvoorbeeld) de uit-

spraak van de Afdeling van 24 februari 2021 

(ECLI:NL:RVS:2021:360). 

Ook volgt uit vaste jurisprudentie dat evi-

dente strijdigheid zich voordoet als de 

bestuursrechter zonder nader onderzoek 

kan vaststellen dat sprake is van strijd met 

de hogere rechtsnorm. Dit is het geval indien 

iedere nadere motivering ontbreekt. De af-

wezigheid van een dergelijke onderbouwing 

– bijvoorbeeld in de toelichting bij het be-

stemmingsplan – leidt evenwel niet per defi-

nitie tot een geslaagd beroep. Burgemeester 

en wethouders zijn namelijk ook hangende 

de beroepsprocedure in de gelegenheid om 

deze onderbouwing alsnog te geven. Boven-

dien reikt deze onderbouwingsplicht – an-

ders dan bij een besluit tot vaststelling van 

een (nieuw) bestemmingsplan - niet zo ver 

dat de beperking moet worden onderbouwd 

aan de hand van een analyse met specifie-

ke gegevens. Verzuimen burgemeester en 

wethouders om alsnog een onderbouwing 

te geven, dan zal de planregel wél buiten 

toepassing worden genomen dan wel onver-

bindend worden verklaard. 

De overwegingen van de Afdeling

De Afdeling overweegt dat ondanks het 

gegeven dat de betreffende stukken (de 

detailhandelsvisie en een memo) niet aan te 

merken zijn als beleidsregels in de zin van 

artikel 1:3 lid 4 van de Awb, deze wél kunnen 

dienen als nadere motivering dat de planre-

gel noodzakelijk en evenredig is. Er bestaat 

volgens de Afdeling geen verplichting om 

gemeentelijke beleid in beleidsregels vast te 

leggen. De betreffende stukken hebben bur-

gemeester en wethouders dan ook aan hun 

onderbouwing ten grondslag mogen leggen. 

Voorts overweegt de Afdeling dat de recht-

bank terecht heeft overwogen dat burge-

meester en wethouders voldoende hebben 

onderbouwd dat de planregel noodzakelijk 

is om een dwingende reden van algemeen 

belang, namelijk de bescherming van het 

stedelijk milieu. Om voorzieningen te be-

houden en leegstand te voorkomen, is het 

volgens burgemeester en wethouders van 

belang om versnippering te voorkomen, zo-

dat het centrum aantrekkelijk blijft. De door 

burgemeester en wethouders overgelegde 

stukken onderschrijven dit.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124401/201906490-1-r3/
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Achtergrondinformatie

Appellanten zijn eigenaar of huurder van 

een woonboot met een daaraan verbonden 

dekschuit. Onder oplegging van dwangsom-

men hebben burgemeester en wethouders 

appellanten gelast de dekschuiten te verwij-

deren en verwijderd te houden. Burgemees-

ter en wethouders hebben aan de dwang-

sombesluiten ten grondslag gelegd dat het 

gebruik van de dekschuiten voor woondoel-

einden in strijd is met het bestemmingsplan. 

Daarbij is handhavend optreden volgens 

burgemeester en wethouders gericht op het 

verbeteren van de rommelige aanblik die het 

3. Handhavend optreden in casu 
onevenredig
AbRS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1241, r.o. 7-7.1.

Belang voor de praktijk
De hierna te bespreken uitspraak illustreert de kritischere opstelling van de Afdeling 

ten opzichte van de overheid. In deze uitspraak komt onder meer de vraag aan de 

orde of handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee 

te dienen belangen dat burgemeester en wethouders daarvan in deze situatie had-

den moeten afzien.

De Afdeling overweegt dat dit het geval is en dat burgemeester en wethouders van 

handhavend optreden hadden moeten afzien. De nadelige gevolgen voor appellanten 

van het verwijderen van de dekschuiten staan volgens de Afdeling niet in verhouding 

tot het doel van de opgelegde last onder dwangsommen die zien op het beëindigen 

van het strijdig woongebruik van de dekschuiten. Daarvoor is, kort samengevat, het 

volgende van belang. De lasten zien op het verwijderen van de gehele dekschuiten, 

terwijl burgemeester en wethouders alleen het gebruik van de dekschuiten voor 

woondoeleinden in strijd met het bestemmingsplan ten grondslag heeft gelegd. 

Burgemeester en wethouders zijn er verder aan voorbijgegaan dat de dekschuiten al 

geruime tijd op deze wijze worden gebruikt en dat aan het buiten gebruik stellen van 

de dekschuiten en het zo nodig plaatsen van loopbruggen hoge kosten zijn verbon-

den. 

De Afdeling overweegt verder dat ten aanzien van het gebruik van de opbouwen op 

de dekschuiten handhaving op zichzelf wel evenredig zou kunnen zijn. Echter, burge-

meester en wethouders hebben onvoldoende onderzocht wat de gevolgen daarvan 

voor appellanten kunnen zijn. De besluiten zijn dan ook in strijd met het in artikel 3:2 

van de Awb vastgelegde zorgvuldigheidsvereiste genomen. 

https://www.raadvanstate.nl/@130947/202002130-1-r2/


12UPDATE OMGEVINGSRECHT

gevolg is van diverse drijvende objecten in 

het gebied.

Voor zover hier van belang, stellen appel-

lanten dat handhaving zodanig onevenredig 

is in verhouding tot de daarmee te dienen 

belangen dat burgemeester en wethouders 

van handhavend optreden hadden moeten 

afzien. Ter onderbouwing van hun stelling 

voeren zij het volgende aan:

• burgemeester en wethouders hebben 

ten onrechte gesteld dat handhavend 

optreden zal leiden tot verbetering van 

het woon- en leefklimaat;

• er zijn andere, mindere ingrijpende ma-

nieren beschikbaar om de veronderstel-

de rommelige aanblik te verbeteren;

• handhaving zal ernstige financiële gevol-

gen hebben voor appellanten;

• burgemeester en wethouders zijn al vele 

jaren bekend met de aanwezigheid van 

de dekschuiten. Hiertegen is in het verle-

den nooit handhavend opgetreden;

• er worden geen belangen van derden 

geschaad als burgemeester en wethou-

deres niet handhavend optreden; en

• handhavend optreden zal ten koste gaan 

van hun woonsituatie omdat de dek-

schuiten, gezien wisselende waterstan-

den, noodzakelijk zijn als toegangsvoor-

ziening naar de woonboten. 

Volgens burgemeester en wethouders is 

handhavend optreden niet onevenredig. 

Daartoe voeren zij het volgende aan:

• handhavend optreden is gericht op het 

verbeteren van de rommelige aanblik als 

gevolg van diverse drijvende objecten in 

het gebied;

• de dekschuiten kunnen vanuit technisch 

oogpunt worden verwijderd;

• het geldende bestemmingsplan biedt 

mogelijkheden om vervangende voorzie-

ningen te treffen voor de stabiliteit van 

de woonboten;

• de dekschuiten zijn niet noodzakelijk 

voor verschillende technische installaties 

omdat in het gebied zich ook woonbo-

ten bevinden zonder dekschuiten;

• de dekschuiten zijn niet noodzakelijk als 

toegangsvoorziening, omdat binnen het 

geldend bestemmingsplan een specifieke 

bepaling is opgenomen voor het realise-

ren van een loopbrug of een ponton; en

• de financiële gevolgen van het handha-

vend optreden vormen geen grond om 

daarvan af te zien. 

De overwegingen van de Afdeling

De Afdeling overweegt dat de nadelige 

gevolgen voor appellanten van het verwij-

deren van de dekschuiten niet in verhouding 

staan tot het doel van de last onder dwang-

sommen die zien op het beëindigen van het 

strijdig woongebruik van de dekschuiten. 

Daarvoor is het volgende van belang.

Op de eerste plaats overweegt dat Afdeling 

dat de lasten zien op het verwijderden van 

de dekschuiten, dat wil zeggen het geheel 

verwijderen van de bouwwerken, terwijl bur-

gemeester en wethouders aan de dwang-

sombesluiten alleen het gebruik van de 

dekschuiten voor woondoeleinden in strijd 

met het bestemmingsplan ten grondslag 

heeft gelegd. 

Op de tweede plaats hebben appellanten 

aannemelijk gemaakt dat de dekschuiten 

functioneren als toegangsvoorzieningen 

naar de woonboten. Daarbij zijn burgemees-

ter en wethouders eraan voorbijgegaan 

dat de dekschuiten al geruime tijd op deze 

wijze worden gebruikt en dat aan het buiten 

gebruik stellen van de dekschuiten en het zo 

nodig plaats van loopbruggen hoge kosten 

zijn verbonden. 
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Volgens deze omstandigheden én de lange 

voortdurende situatie waarin burgemeester 

en wethouders niet handhavend hebben 

opgetreden, is de Afdeling van oordeel dat 

handhavend optreden tegen het gebruik van 

deze dekschuiten van appellanten in zoverre 

onevenredig is in verhouding tot de daarmee 

te dienen belangen, dat daarvan had moeten 

worden afgezien. 

De Afdeling overweegt daarbij dat ten aan-

zien van het gebruik van de opbouwen op 

de dekschuiten handhaving op zichzelf wel 

evenredig zou kunnen zijn. Burgemeester en 

wethouders hebben alleen onvoldoende on-

derzocht wat de gevolgen daarvan kunnen 

zijn. Daartoe is van belang dat burgemees-

ter en wethouders niet voldoende hebben 

onderzocht of de in de opbouwen op deze 

dekschuiten aanwezige installaties, voor 

zover noodzakelijk voor het goed functione-

ren van de woonboten, uit milieutechnisch 

oogpunt op de woonboten kunnen worden 

gerealiseerd. Ook is onvoldoende duide-

lijk geworden dat het verwijderen van de 

dekschuiten geen gevaar oplevert voor de 

stabiliteit van de woonschepen zelf. Voorts 

wordt daarbij in aanmerking genomen dat in 

de door burgemeester en wethouders over-

gelegde kosteninschattingen alleen rekening 

wordt gehouden met de kosten van het ver-

wijderen van deze dekschuiten en het aan-

brengen van voorzieningen voor de toegang 

tot deze woonboten, maar dat de kosten 

van het herplaatsen van op de dekschuiten 

aanwezige, noodzakelijke installaties niet zijn 

onderzocht. 
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Achtergrondinformatie

Gedeputeerde staten hebben bij afzonder-

lijke besluiten een last onder dwangsom 

opgelegd voor dezelfde overtreding aan 

appellant 1 (rechtspersoon en exploitant van 

de betreffende inrichting waar de overtre-

ding is begaan) en appellant 2 (rechtsper-

soon en bestuurder en enig aandeelhouder 

van appellant 1). De dwangsom is vastge-

steld op ¤ 20.000,00 per geconstateerde 

overtreding per week, met een maximum 

van ¤ 120.000,00.

Uit de controlerapporten blijkt dat na afloop 

van de begunstigingstermijn niet is voldaan 

aan de opgelegde last. Gedeputeerde staten 

hebben daarom besloten om over te gaan 

tot invordering van de volledige dwangsom 

bij zowel appellant 1 als appellant 2. 

De rechtbank heeft, voor zover hier van be-

lang, overwogen dat sprake is van bijzonde-

re omstandigheden op grond waarvan ge-

deputeerde staten van invordering hadden 

moeten afzien. De rechtbank acht de invor-

dering van de verbeurde dwangsommen bij 

zowel appellant 1 als appellant 2 disproporti-

oneel en in strijd met het evenredigheidsbe-

4. Invordering dwangsommen niet 
onevenredig
AbRS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1234, r.o. 5-5.2

Belang voor de praktijk
Een last onder dwangsom kan opgelegd worden aan degene die het in zijn macht 

heeft om de overtreding te beëindigen. In de hierna te bespreken uitspaak hebben 

gedeputeerde staten zowel aan de exploitant van de inrichting (een rechtspersoon) 

als aan de bestuurder en enige aandeelhouder van de exploitant (eveneens een 

rechtspersoon) een afzonderlijke last onder dwangsom opgelegd voor dezelfde 

overtreding. Omdat de overtreding niet binnen de begunstigingstermijn is beëindigd 

zijn de opgelegde dwangsommen verbeurd. Gedeputeerde staten hebben besloten 

om ten aanzien van beide rechtspersonen afzonderlijk over te gaan tot invordering 

van de gehele verbeurde dwangsom. 

De Afdeling overweegt in de hierna te bespreken uitspraak dat de verwevenheid van 

beide rechtspersonen geen bijzondere omstandigheid vormt die ertoe leidt dat in-

vordering bij beide rechtspersonen onevenredig is. In dit geval hadden beide rechts-

personen het in hun macht om een einde te maken aan de overtreding en de kans 

daarop wordt, in overeenstemming met de bedoeling van de opgelegde last, juist 

vergroot als aan beide rechtspersonen die last wordt opgelegd. Naar het oordeel 

van de Afdeling zijn geen bijzondere omstandigheden aanwezig op grond waarvan 

de in te vorderen bedragen moeten worden verlaagd. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/?ActLbl=202103479-1-r4&ActItmIdt=130938
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ginsel. Volgens de rechtbank is door feitelijk 

in totaal ¤ 40.000 in te vorderen, sprake van 

een bijzondere omstandigheid zodat reden 

bestaat het in te vorderen bedrag voor de 

verbeurde dwangsommen te verlagen. 

Gedeputeerde staten betogen (kort samen-

gevat) dat de rechtbank ten onrechte heeft 

geoordeeld dat sprake is van bijzondere 

omstandigheden die aanleiding geven om 

het bedrag aan verbeurde dwangsommen te 

matigen. 

De overwegingen van de Afdeling

De Afdeling overweegt dat volgens vaste 

rechtspraak bij een besluit over de invor-

dering van een verbeurde dwangsom aan 

het belang van de invordering een zwaar-

wegend gewicht dient te worden toege-

kend. Een andere opvatting zou afdoen aan 

het gezag dat behoort uit te gaan van een 

besluit tot oplegging van een last onder 

dwangsom. Slechts in bijzondere omstan-

digheden kan geheel of gedeeltelijk van 

invordering worden afgezien. De Afdeling 

verwijst in dit verband naar haar uitspraak 

van 6 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:333). 

De Afdeling overweegt verder dat gedepu-

teerde staten op zitting uiteengezet hebben 

hoe wordt bepaald aan wie een last onder 

dwangsom wordt opgelegd bij een bedrijfs-

structuur waarbinnen meerdere rechts-

personen zijn opgericht. Daarbij wordt als 

hoofdregel de houder van een omgevings-

vergunning én de bestuurder van deze hou-

der aangesproken om de geconstateerde 

overtreding ongedaan te maken. Zo worden 

de rechtspersonen die het nauwst betrokken 

zijn bij de geconstateerde overtreding aan-

gemerkt als overtreder en aangesproken om 

de geconstateerde overtreding ongedaan te 

maken. Op basis van voornoemde uitgangs-

punten is aan zowel appellant 1 als appellant 

2 een afzonderlijke last onder dwangsom 

opgelegd. 

In dit geval is niet in geschil dat de last 

opgelegd kon worden aan beide partijen. 

De Afdeling volgt de rechtbank niet in het 

oordeel dat de verwevenheid van deze 

rechtspersonen een bijzondere omstandig-

heid vormt die ertoe leidt dat invordering 

bij beide rechtspersonen onevenredig is. De 

Afdeling volgt het standpunt van gedepu-

teerde staten dat zowel appellant 1 als ap-

pellant 2 het in hun macht hadden om een 

einde te maken aan de overtreding en dat 

de kans daarop, in overeenstemming met de 

bedoeling van de opgelegde last, juist wordt 

vergroot als aan beide rechtspersonen die 

last wordt opgelegd. De verwevenheid van 

beide rechtspersonen is dan niet van belang. 

Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank 

naar het oordeel van de Afdeling ten on-

rechte overwogen dat sprake is van bijzon-

dere omstandigheden op grond waarvan 

de in te vorderen bedragen moeten worden 

verlaagd. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@113191/201709990-1-a1
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AbRS 4 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1302

Aanvrager heeft een aanvraag tot wijziging 

van het bestemmingsplan ingediend bij 

burgemeester en wethouders. Aanvrager is 

eigenaar van een perceel en op dat perceel 

wil hij graag een woning realiseren. In het 

vigerende bestemmingsplan is dit perceel 

bestemd als ‘Agrarisch’ en die agrarische 

bestemming laat woningbouw niet toe. 

De aanvraag strekt tot het wijzigen van de 

bestemming van het perceel van ‘Agrarisch’ 

naar ‘Wonen’ en is gebaseerd op de ruim-

te-voor-ruimteregeling uit de provinciale 

omgevingsverordening. Burgemeester en 

wethouders hebben het voorstel als ont-

werpbestemmingsplan ter inzage gelegd 

en de gemeenteraad voorgesteld om het 

bestemmingsplan vast te stellen. 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 

20 februari 2020 besloten om het voorge-

legde bestemmingsplan niet vast te stellen. 

Aan het weigeringsbesluit heeft de gemeen-

teraad drie redenen ten grondslag gelegd:

1. de gemeenteraad acht het ongewenst 

dat een woning in de nabijheid van een 

natuurgebied wordt gerealiseerd, omdat 

de gevolgen voor de ontwikkeling van 

het natuurgebied niet zijn onderzocht;

2. er wordt volgens de gemeenteraad 

te veel bebouwing toegestaan op het 

perceel, hetgeen niet in verhouding staat 

tot wat gesloopt wordt met de ruim-

te-voor-ruimte-regeling; en

3. volgens de gemeenteraad staat niet vast 

dat er een ruimtelijke kwaliteitswinst 

wordt behaald met het bestemmings-

plan.

Van belang is nog dat de Afdeling eerder bij 

uitspraak van 17 februari 2021, 

ECLI:NL:RVS:2021:330, het beroep van 

aanvrager tegen een ander weigeringsbe-

sluit ongegrond heeft verklaard. Nadien 

heeft aanvrager het voorstel op onderdelen 

gewijzigd. Er is een aanvullend natuuron-

derzoek uitgevoerd, het gewenste maximale 

bebouwingspercentage is teruggebracht 

5. Weigering om een bestemmingsplan vast 
te stellen deugdelijk gemotiveerd
AbRS 4 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1302, r.o. 5 e.v. en AbRS 4 mei 2022, 
ECLI:NL:RVS:2022:1305, r.o. 4 e.v.

Belang voor de praktijk
In het geval dat de gemeenteraad van oordeel is dat een bestemmingsplan niet 

strekt tot een ‘goede ruimtelijke ordening’, is de gemeenteraad op grond van artikel 

3:46 Awb verplicht om het weigeringsbesluit deugdelijk te motiveren. In onze vorige 

‘Nieuwsbrief Update Omgevingsrecht editie april 2022’ hebben wij twee uitspraken 

behandeld waarbij de weigeringsbesluiten die in die uitspraken centraal stonden 

naar het oordeel van de Afdeling niet deugdelijk zijn gemotiveerd. In de hierna te 

behandelen uitspraken stelt de Afdeling vast dat de betrokken weigeringsbesluiten 

wel deugdelijk zijn gemotiveerd. Deze motivering stippen wij hierna aan.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124377/202002655-1-r1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131003/202104004-1-r1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131030/202004950-1-r2/
https://www.hekkelman.nl/app/uploads/2022/05/HEKK_nieuwsbrief_omgevingsrecht_april.pdf
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en het bouwvlak is ingekort. Burgemeester 

en wethouders hebben de gemeenteraad 

vervolgens voorgesteld om het gewijzigde 

bestemmingsplan vast te stellen. De ge-

meenteraad besluit evenwel – op grond van 

de hierboven genoemde argumenten – we-

derom om het bestemmingsplan niet vast te 

stellen. 

De Afdeling stelt met partijen vast dat het 

ontwerpbestemmingsplan voldoet aan on-

der andere de ruimte-voor-ruimte regeling 

uit de provinciale omgevingsverordening en 

de gemeentelijke beleidsregels voor nieuwe 

woningbouwverzoeken. De Afdeling over-

weegt evenwel dat de gemeenteraad het 

ontwerpbestemmingsplan, mede in het licht 

van de provinciale omgevingsverordening 

en de strekking daarvan, in strijd met een 

goede ruimtelijke ordening heeft kunnen 

achten vanwege de verdere verstening in 

het buitengebied die dat bestemmingsplan 

tot gevolg zou hebben. Het tegengaan van 

verstening in het buitengebied is één van 

de doelstellingen van de provinciale omge-

vingsverordening (zie ook AbRS 

17 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:330). 

Volgens de Afdeling heeft de gemeenteraad 

voldoende toegelicht dat het bestemmings-

plan resulteert in een verdere verstening 

in het buitengebied. Er wordt namelijk 

een oppervlakte van ca. 500 m2 aan steen 

gesloopt, terwijl het bestemmingsplan de 

bouw van ruim 900 m2 aan steen mogelijk 

maakt. Het toestaan van deze bebouwing 

staat volgens de gemeenteraad niet in ver-

houding tot wat er gesloopt wordt met de 

ruimte-voor-ruimte regeling.

Tegen deze achtergrond concludeert de 

Afdeling dat de gemeenteraad zich terecht 

op het standpunt heeft kunnen stellen dat 

met de beoogde ontwikkeling de verste-

ning toeneemt. Omdat de verstening toe-

neemt, heeft de gemeenteraad zich ook op 

het standpunt kunnen stellen dat met het 

ontwerpbestemmingsplan geen ruimtelijke 

kwaliteitswinst wordt behaald. Beide weige-

ringsgronden hangen volgens de Afdeling 

enkel samen met de mate van verstening. 

Dat het saneren van de agrarische bedrijfs-

bebouwing leidt tot positieve milieugevol-

gen, leidt onder deze omstandigheden niet 

tot een ander oordeel. Volgens de Afdeling 

mocht de gemeenteraad beide weigerings-

gronden ten grondslag leggen aan het wei-

geringsbesluit.

Tot slot wijzen wij op de overwegingen van 

de Afdeling over het bestaan van een ante-

rieure overeenkomst tussen de aanvrager en 

de gemeente. De Afdeling overweegt onder 

verwijzing naar haar vaste rechtspraak, zoals 

onder andere verwoord in de uitspraak van 

31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:288, dat 

een gesloten overeenkomst niet kan leiden 

tot een verplichting van de gemeenteraad 

om aan gronden een bestemming te geven 

die de gemeenteraad niet in overeenstem-

ming met een goede ruimtelijke ordening 

acht. De Afdeling ziet in het voorliggende 

geval geen aanleiding voor het oordeel dat 

de gemeenteraad bij zijn besluitvorming 

geen rekening heeft gehouden met de an-

terieure overeenkomst. De gemeenteraad 

mocht zich ondanks deze overeenkomst op 

het standpunt stellen dat de hiervoor weer-

gegeven argumenten over de verstening van 

het buitengebied zwaarder mogen wegen 

dan de belangen van de aanvrager bij de 

vaststelling van het plan. Het beroep tegen 

het weigeringsbesluit wordt dan ook onge-

grond verklaard.

AbRS 4 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1305

Aanvrager exploiteert een camping met 142 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124377/202002655-1-r1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@6021/201701979-1-r3/
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verblijfsplaatsen. Met het oog op de toe-

komst heeft de eigenaar van de camping 

een perceel aangekocht van 4.200 m2, gren-

zend aan het bestaande kampeerterrein. Op 

dit perceel bevindt zich een kersenboom-

gaard. Aanvrager heeft een (informeel) 

verzoek gedaan om de camping te mogen 

uitbreiden. Dit heeft geleid tot het ter inzage 

leggen van een ontwerpbestemmingsplan 

dat voorziet in de uitbreiding van de cam-

ping met 9 glamping accommodaties, een 

parkeerplaats van 15 auto’s en de jaarronde 

exploitatie van de camping. Ook wordt voor-

zien in een landschappelijke inpassing van 

de camping en de uitbreiding.

De gemeenteraad heeft besloten om het be-

stemmingsplan niet vast te stellen. Volgens 

de gemeenteraad is de kersenboomgaard 

op grond van provinciaal beleid beschermd 

als ‘zilvergroene natuurzone’. Daarnaast zal 

de camping door de voorgestelde uitbrei-

ding het restaurant en de woning van de 

eigenaars daarvan grotendeels gaan omslui-

ten. De gemeenteraad is van oordeel dat de 

voorgestelde uitbreiding de natuurwaarden 

in de kersenboomgaard en de zakelijke en 

privébelangen van de eigenaars van het res-

taurant onevenredig zal aantasten. Ook acht 

de gemeenteraad de voorgestelde land-

schappelijke inpassing en groencompensa-

tie onvoldoende om de aantasting van het 

uitzicht en de privacy van omwonenden te 

rechtvaardigen. Daarnaast heeft de gemeen-

teraad meegewogen dat de gemeente op 

deze locatie weliswaar sterk op het toerisme 

is gericht, maar dat de balans te veel naar 

het toerisme dreigt door te slaan. De ge-

meenteraad is verder niet overtuigd van de 

kwaliteit van de natuuronderzoeken en is, tot 

slot, van mening dat omwonenden onvol-

doende zijn betrokken bij de voorgenomen 

ontwikkeling.

De Afdeling overweegt dat het aan de 

gemeenteraad is om het ruimtelijk beleid in 

de gemeente vorm te geven. Bij het besluit 

over de vaststelling van het bestemmings-

plan heeft de gemeenteraad beleidsruimte 

en moet de gemeenteraad de betrokken 

belangen afwegen. De Afdeling overweegt 

dat de gemeenteraad bij het maken van de 

afweging in het voorliggende geval reke-

ning heeft gehouden met het provinciale 

beleid over natuurwaarden en ervoor geko-

zen heeft de nadelige gevolgen voor deze 

waarden zwaarder te laten wegen dan in de 

plantoelichting is gedaan. Hierbij acht de 

gemeenteraad de status van het gebied als 

‘zilvergroene natuurzone’ die een ecologi-

sche verbinding met de ‘goudgroene natuur-

zone’ vormt van belang. De gemeenteraad 

heeft daarbij naar het oordeel van de Afde-

ling mogen oordelen dat het bestemmings-

plan en de daarin aan de gronden gegeven 

dubbelbestemmingen de natuurwaarden 

onvoldoende beschermen. Weliswaar is re-

creatief medegebruik toegestaan, maar het 

realiseren van de glamping accommodaties 

en de daarbij horende 15 parkeerplaatsen 

vallen hier niet onder. Ook kon de gemeente-

raad de nadelige gevolgen voor de privé- en 

zakelijke belangen van de eigenaars van het 

restaurant zwaarder laten wegen, aldus de 

Afdeling.

De Afdeling overweegt verder dat het po-

sitieve oordeel van de Stichting Kwaliteits-

commissie Limburg over de landschappelijke 

inpassing de gemeenteraad niet bindt. De 

gemeenteraad moet en mag een eigen af-

weging maken en deze kan anders uitpakken 

dan de afweging van deze stichting. Tot slot 

mocht de gemeenteraad in dit verband ook 

de bredere ontwikkeling van het toerisme in 

de gemeente betrekken bij zijn afweging.
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Al met al concludeert de Afdeling dat de 

gemeenteraad op grond van het voorgaan-

de in redelijkheid heeft mogen besluiten om 

het bestemmingsplan niet vast te stellen. De 

gemeenteraad heeft in de nadelige gevolgen 

van de met het bestemmingsplan mogelijk 

gemaakte ontwikkelingen aanleiding mogen 

zien om het bestemmingsplan niet vast te 

stellen. 
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Achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders hebben – 

met toepassing van artikel 2.12 lid 1 aanhef 

en onder a onder 3° van de Wabo – een 

(tijdelijke) omgevingsvergunning verleend 

voor het realiseren van een zonnepark met 

bijbehorende bouwwerken. Om deze om-

gevingsvergunning te kunnen verlenen was 

een verklaring van geen bedenkingen van 

de gemeenteraad vereist. Appellant betoogt 

(onder meer) dat de omgevingsvergunning 

vernietigd moet worden, omdat de gemeen-

teraad nadat de omgevingsvergunning is 

verleend de eerder door hem afgegeven 

verklaring van geen bedenkingen heeft inge-

trokken. 

De overwegingen van de Afdeling

De Afdeling stelt vast dat aan de omge-

vingsvergunning de verklaring van geen 

bedenkingen van de gemeenteraad ten 

grondslag ligt. De omgevingsvergunning 

is verleend nadat de verklaring van geen 

bedenkingen is afgegeven. De Afdeling 

overweegt voorts (zij het zeer summier) dat 

de beslissing van gemeenteraad om een ver-

klaring van geen bedenkingen in te trekken 

geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid 

van de omgevingsvergunning, omdat deze 

de intrekkingsbeslissing genomen is ná het 

bestreden besluit. 

6. Intrekking verklaring van geen 
bedenkingen
AbRS 11 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1365, r.o. 5-5.1

Belang voor de praktijk
Uit de hierna te bespreken volgt dat als de gemeenteraad een verklaring van geen 

bedenkingen wil intrekken, de intrekkingsbeslissing genomen moet worden vóórdat 

het besluit genomen wordt waarop de verklaring van geen bedenkingen betrekking 

heeft. De Afdeling overweegt namelijk (zij het zeer summier) dat een dergelijke in-

trekkingsbeslissing geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van het besluit waarop 

de verklaring van geen bedenkingen ziet, als deze intrekkingsbeslissing is genomen 

ná het bestreden besluit. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131122/202108170-1-r4/
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Achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders hebben ge-

weigerd om aan appellant een omgevings-

vergunning te verlenen voor het aanleggen 

van een steiger, een hek en een walkast met 

oplaadpunten voor elektrische vaartuigen. 

Burgemeester en wethouders betogen in re-

actie op het hoger beroep van appellant dat 

appellant bij nader inzien geen belangheb-

bende is bij de aanvraag en dat daarom de 

aanvraag buiten behandeling had moeten 

worden gelaten. 

Burgemeester en wethouders voeren daar-

toe aan dat het bouwplan nimmer kan 

worden verwezenlijkt, omdat het is voorzien 

op gronden die geen eigendom van appel-

lant zijn. De eigenaar van de die gronden is 

de gemeente. Nu de gemeente geen toe-

stemming heeft gegeven voor het uitvoeren 

van het bouwplan, geen toestemming voor 

dat plan wenst te verlenen en ook op geen 

wijze is gehouden daarvoor toestemming 

te verlenen, is op voorhand duidelijk dat het 

bouwplan niet uitvoerbaar is. 

De overwegingen van de Afdeling

De Afdeling overweegt, volgens vaste recht-

spraak (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de 

Afdeling van 21 oktober 2020, 

ECLI:NL:RVS:2020:2494), dat een aanvra-

ger om een omgevingsvergunning voor 

het bouwen van een bouwwerk in beginsel 

verondersteld belanghebbende te zijn bij 

een beslissing op de door hem ingediende 

aanvraag. Dit is anders als aannemelijk is 

gemaakt dat het bouwplan niet kan worden 

verwezenlijkt. Zie hiervoor (bijvoorbeeld) de 

uitspraak van de Afdeling van 

21 oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2494). 

De Afdeling overweegt dat deze situatie 

zich in dit geval voordoet, nu de aanvrager 

(appellant) geen eigenaar is van de grond 

waarop de aanvraag betrekking heeft en de 

eigenaar van de grond (de gemeente) zich 

tegen bebouwing daarvan verzet. Dit is door 

appellant niet bestreden. 

Voorts overweegt de Afdeling dat, gelet op 

het voorgaande, de aanvraag om een om-

7. Belanghebbendheid aanvrager 
bouwvergunning
AbRS 11 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1364 

Belang voor de praktijk
Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling wordt een aanvrager om een omgevings-

vergunning voor het bouwen van een bouwwerk in beginsel verondersteld belang-

hebbende te zijn bij een beslissing op de door hem ingediende aanvraag. Dit is 

anders als aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt. 

Als een dergelijke situatie zich voordoet, rijst de vraag of de aanvraag moet worden 

geweigerd of dat deze buiten behandeling gesteld moet worden. De Afdeling is in 

deze uitspraak duidelijk: de aanvraag moet buiten behandeling worden gesteld om-

dat deze niet kwalificeert als een verzoek van een belanghebbende en daarom niet 

als een aanvraag om een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 lid 3 van de Awb. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@122919/201908045-1-r2/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@122919/201908045-1-r2/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131121/202102499-1-r1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131121/202102499-1-r1/
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gevingsvergunning voor het bouwplan niet 

kan worden aangemerkt als een verzoek 

van een belanghebbende en daarom niet als 

een aanvraag om een besluit te nemen in de 

zin van artikel 1:3 lid 3 van de Awb. Burge-

meester en wethouders hebben daarom het 

verzoek ten onrechte als een aanvraag om 

een omgevingsvergunning in behandeling 

genomen. Verder overweegt de Afdeling 

dat de afwijzende beslissing op het ver-

zoek geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 

lid 1 van de Awb is, zodat daartegen geen 

bezwaar mogelijk was en het bezwaar van 

appellant niet-ontvankelijk verklaard had 

moeten worden. 



23UPDATE OMGEVINGSRECHT

Achtergrondinformatie

In de hierna te bespreken uitspraak staat 

een verzoek om voorlopige voorziening cen-

traal die (onder meer) betrekking heeft op 

een besluit tot vaststelling van een bestem-

mingsplan. Het bestemmingsplan maakt de 

herontwikkeling van het middendeel van 

een voormalige militair vliegveld mogelijk. 

Dit middendeel is onder meer beoogd als 

terrein voor nieuw natuur, locatie voor eve-

nementen en het behoud van het bestaande 

MASS-radarsysteem. Dit besluit is gecoör-

dineerd voorbereid met een omgevingsver-

gunning milieu, een verkeersbesluit en een 

Wnb-vergunning. Het verzoek om voorlopi-

ge voorziening ziet op al deze besluiten. 

Verzoeksters (stichtingen die eigenaar nzijn 

van natuurgebieden in de omgeving van de 

ontwikkellocatie) stellen, voor zover hier van 

belang, dat de externe saldering met de stik-

stofdepositie van een paardenhouderij voor 

30 paarden niet aan de daaraan te stellen 

eisen voldoet. Zo was de paardenhouderij 

niet meer volledig feitelijk aanwezig omdat 

een stal met paardenboxen al was gesloopt 

en een andere stal met paardenboxen al was 

verbouwd tot bed&breakfast. 

8. Gebiedsbescherming
Vzr. AbRS 12 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1388, r.o. 10-10.1

Belang voor de praktijk
De hierna te bespreken uitspraak is om twee redenen het signaleren waard. Op 

de eerste plaats overweegt de Voorzieningenrechter van de Afdeling (hierna: ‘de 

Voorzieningenrechter’) dat de gemeenteraad en gedeputeerde staten zich er niet 

van hebben vergewist dat het saldogevende bedrijf op het moment dat de milieu-

toestemming werd ingetrokken of de salderingsovereenkomst werd gesloten nog 

feitelijk aanwezig was. Voor het ‘feitelijk aanwezig’ zijn, geldt als voorwaarde dat 

hervatting van het saldogevende bedrijf overeenkomstig de verleende milieuvergun-

ning mogelijk is zonder dat daarvoor een vergunning op grond van de Wet natuur-

bescherming (hierna: ‘de Wnb’) vereist is.

Op de tweede plaats overweegt de Voorzieningenrechter dat het beëindigen van 

het saldogevende bedrijf ook kan worden ingezet als instandhoudingsmaatregel of 

als passende maatregel. Het beëindigen van het saldogevende bedrijf kan alleen als 

mitigerende maatregel in een passende beoordeling worden betrokken als, gelet 

op de staat van instandhouding en de instandhoudingsdoelstelling, het behoud van 

natuurwaarden is geborgd of in geval een verbeter- of hersteldoelstelling geldt, dat 

doel ook op andere wijze kan worden gerealiseerd. De gemeenteraad en gedepu-

teerde staten hebben in het licht hiervan ten onrechte niet bezien of de beëindiging 

van het saldogevende bedrijf daarom in dit geval wel als mitigerende maatregel in 

de passende beoordeling kan worden betrokken.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131177/202200332-2-r3/
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Verder stellen verzoeksters dat het bedrijf 

niet geheel beëindigd is, omdat er nog vijf 

paarden hobbymatig op het perceel mogen 

worden gehouden. De beëindiging van de 

paardenhouderij is volgens verzoeksters een 

maatregel die ook geschikt is om ingezet te 

worden als instandhoudings- of passende 

maatregel, zodat tevens beoordeeld had 

moeten worden of de instandhoudings-

doelstellingen ook op andere wijze kunnen 

worden gerealiseerd. Deze motivering ont-

breekt, aldus verzoeksters.

De overwegingen van de Voorzieningen-

rechter

De Voorzieningenrechter overweegt op de 

eerste plaats dat voor het kunnen toepassen 

van externe saldering van belang is dat het 

saldogevende bedrijf (de paardenhouderij) 

op het moment dat de milieutoestemming 

werd ingetrokken of de salderingsovereen-

komst werd gesloten nog feitelijk aanwe-

zig was. Daarbij geldt als voorwaarden dat 

hervatting van het saldogevende bedrijf (de 

paardenhouderij) overeenkomstig de ver-

leende milieuvergunning mogelijk is zonder 

dat daarvoor een Wnb-vergunning vereist is.

De Voorzieningenrechter stelt vast dat de 

gemeenteraad en gedeputeerde staten niet 

hebben betwist dat de paardenhouderij 

in 2020 deels al is gewijzigd in een bed&-

breakfast en dat een deel al gesloopt is. Het 

lag volgens de Voorzieningenrechter op de 

weg van de gemeenteraad en gedeputeerde 

staten om te onderzoeken en te motiveren 

of op de paardenhouderij ten tijde van het 

sluiten van de salderingsovereenkomst of 

de intrekking van de milieuvergunning nog 

dieren kon worden gehouden overeenkom-

stig de verleende milieuvergunning. Uit de 

passende beoordeling en de bestreden 

besluiten blijkt niet dat de gemeenteraad en 

gedeputeerde staten zich hiervan hebben 

vergewist en daarbij acht hebben geslagen 

op de door de verzoeksters bedoelde func-

tiewijziging en sloop.

Op de tweede plaats overweegt de Voor-

zieningenrechter dat tussen partijen niet in 

geschil is dat de beëindiging van de paar-

denhouderij door aankoop en intrekking van 

de vergunning een maatregel is die naar zijn 

aard ook geschikt is om ingezet te worden 

als instandhoudings- of passende maatre-

gel. De beëindiging van de paardenhouderij 

kan alleen als mitigerende maatregel in een 

passende beoordeling worden betrokken 

als, gelet op de staat van instandhouding en 

de instandhoudingsdoelstelling, het behoud 

van natuurwaarden is geborgd of in geval 

een verbeter- of hersteldoelstelling geldt, 

dat doel ook op andere wijze kan worden 

gerealiseerd. De gemeenteraad en gedepu-

teerde staten hebben in het licht hiervan ten 

onrechte niet bezien of de beëindiging van 

de paardenhouderij daarom in dit geval wel 

als mitigerende maatregel in de passende 

beoordeling kan worden betrokken.

Gelet op het voorgaande is de Voorzienin-

genrechter er niet van overtuigd dat de 

externe saldering met de paardenhouderij 

als maatregel bij de passende beoordeling 

mocht worden betrokken.
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Achtergrondinformatie

De voorzitter van de Afdeling heeft aan A-G 

Widdershoven in twee vreemdelingenzaken 

een conclusie gevraagd over de Afsluitrege-

ling langdurig verblijvende kinderen (hierna: 

‘de Afsluitregeling’). Voldoet een kind aan de 

vereisten genoemd in de Afsluitregeling, dan 

verleent de staatssecretaris het betreffende 

kind en diens gezinsleden een verblijfsver-

gunning. Aanvragen op grond van de Af-

sluitregeling worden beoordeeld ‘in de con-

text van het gezin’, hetgeen impliceert dat 

handelen van een ouder dat onder bepaalde 

contra-indicaties valt, wordt toegerekend 

aan het kind en de rest van het gezin, zodat 

het kind en het gezin niet in aanmerking 

komen voor een vergunning. Kort samenge-

vat, werpt de voorzitter van de Afdeling de 

vraag op of het tegenwerpen aan het kind 

van het handelen van een ouder dat onder 

een contra-indicatie valt, evenredig is. 

9. Beleidsregels en de toets aan het 
evenredigheidsbeginsel
Conclusie staatsraad advocaat-generaal R.J.G.M. Widdershoven, 18 mei 2022, 

ECLI:NL:RVS:2022:1440

Belang voor de praktijk
A-G Widdershoven gaat in de hierna te bespreken conclusie in op de toetsings-

intensiteit van beleidsregels aan het evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4 lid 2 van 

de Awb). Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 2 februari 2022 

(ECLI:NL:RVS:2022:285) waarin de toets aan het evenredigheidsbeginsel opnieuw 

geijkt is. A-G Widdershoven gaat in de hierna te bespreken conclusie in op de op-

nieuw geijkte toetsingsintensiteit ten aanzien van beleidsregels. Wij bespreken deze 

overwegingen omdat deze betrekking hebben op alle beleidsregels en niet alleen de 

beleidsregels in het vreemdelingenrecht.

A-G Widdershoven overweegt dat veel (zo niet alle) beleidsregels zowel begunsti-

gende elementen als belastende (beperkende) elementen bevatten. Voor al deze be-

leidsregels geldt de drietrapstoetsing aan het evenredigheidsbeginsel (geschiktheid, 

noodzakelijkheid en evenwichtigheid) waarbij die toetsing betrekking zal hebben op 

de belastende (beperkende) elementen van de beleidsregel. 

Het gegeven dat een beleidsregel begunstigend beleid is, kan volgens A-G Wid-

dershoven wel invloed hebben op de intensiteit van de evenredigheidsbeoordeling 

door de bestuursrechter. Bij begunstigend beleid heeft het betreffende bestuursor-

gaan meer ruimte bij het vaststellen daarvan. Dit rechtvaardigt een terughoudende 

rechterlijke toetsing. Omdat de belastende elementen ingrijpend zijn, kan daar juist 

de rechterlijke toetsing indringender zijn. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131241/202006602-2-v2-en-202006606-2-v2/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@128622/202002668-1-a3/
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Uitspraak Afdeling 2 februari 2022

Zoals wij hiervoor reeds hebben aangege-

ven, heeft de Afdeling in de uitspraak van 

2 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:285) de 

toets aan het evenredigheidsbeginsel (ar-

tikel 3:4 lid 2 van de Awb) opnieuw geijkt. 

Kort samengevat komt deze nieuwe koers 

er in de kern op neer dat wanneer de in een 

procedure aangevoerde beroepsgronden 

daartoe aanleiding geven, de bestuursrech-

ter de (uitkomst van de) belangenafweging 

die ten grondslag ligt aan het bestreden be-

sluit zal toetsten aan de evenredigheidsnorm 

die is neergelegd in artikel 3:4 lid 2 van de 

Awb. De toetsing aan het evenredigheids-

beginsel is volgens de Afdeling afhankelijk 

van een veelheid van factoren en verschilt 

daarom van geval tot geval. Geschiktheid, 

noodzakelijkheid en evenwichtigheid spelen 

daarbij een rol, maar de toetsing daaraan zal 

niet in alle gevallen op dezelfde wijze (kun-

nen) plaatsvinden. Zo maakt het verschil 

of het gaat om een algemeen verbindend 

voorschrift, een ander besluit van algemene 

strekking of een beschikking en ook of het 

gaat om een belastend besluit, een be-

gunstigend besluit of een besluit met een 

hybride karakter. De intensiteit van de toet-

sing aan het evenredigheidsbeginsel wordt 

bepaald door onder meer de aard en de 

mate van de beleidsruimte van het bestuurs-

orgaan, de aard en het gewicht van de met 

het besluit te dienen doelen en de aard van 

de betrokken belangen en de mate waar-

in deze door het besluit worden geraakt. 

Naarmate die belangen zwaarder wegen, de 

nadelige gevolgen van het besluit ernstiger 

zijn of het besluit een grotere inbreuk maakt 

op fundamentele rechten, zal de toetsing 

intensiever zijn. Zie hierover meer in onze 

nieuwsbrief: ‘Update Omgevingsrecht editie 

februari 2022’.

De overwegingen van A-G Widdershoven

A-G Widdershoven overweegt dat uit de 

uitspraak van de Afdeling van 

2 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:285) 

volgt dat zowel de beleidsregel zelf als de 

toepassing ervan in het concrete geval moet 

voldoen aan het evenredigheidsbeginsel. De 

evenredigheidstoetsing van een beleidsregel 

vindt exceptief plaats en kan ertoe leiden 

dat vereisten of aspecten van de beleids-

regel die in strijd zijn met artikel 3:4 lid 2 

van de Awb, als zodanig buiten toepassing 

worden gelaten. Is de beleidsregel evenre-

dig, maar is de toepassing in het concrete 

geval vanwege bijzondere omstandigheden 

onevenredig, dan biedt artikel 4:84 van de 

Awb de mogelijkheid om in dat geval van de 

beleidsregel af te wijken. 

Voorts stelt A-G Widdershoven vast dat 

de Afsluitregeling een begunstigende 

beleidsregel is, omdat een verblijfsvergun-

ning wordt verleend zonder dat de wet 

dit verplicht. De beleidsregel bevat ook 

‘belastende’ of beperkende elementen. Dit 

betreffen de vereisten om voor de verblijfs-

vergunning in aanmerking te komen en de 

contra-indicaties op grond waarvan een 

verblijfsvergunning wordt geweigerd. Voor 

de Afsluitregeling geldt de drietrapstoetsing 

aan het evenredigheidsbeginsel (geschikt-

heid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid), 

waarbij die toetsing betrekking zal hebben 

op de belastende (beperkende) elementen 

van de regel. 

Het gegeven dat de Afsluitregeling begun-

stigend beleid is, kan volgens A-G Wid-

dershoven wel invloed hebben op de intensi-

teit van de evenredigheidsbeoordeling door 

de bestuursrechter. Bij een begunstigend 

beleid heeft het betreffende bestuursorgaan 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@128622/202002668-1-a3/
https://www.hekkelman.nl/app/uploads/2022/03/Update-Omgevingsrecht_februari2022-2.pdf
https://www.hekkelman.nl/app/uploads/2022/03/Update-Omgevingsrecht_februari2022-2.pdf
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@128622/202002668-1-a3/
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meer ruimte bij het vaststellen daarvan. Dit 

rechtvaardigt een terughoudende rechterlij-

ke toetsing. Omdat de belastende elementen 

ingrijpend zijn, kan daar juist de rechterlijke 

toetsing indringender zijn. 

Een dergelijk hybride karakter is volgens A-G 

Widdershoven gebruikelijk bij veel (zo niet 

alle) beleidsregels. Bij sommige beleidsregels 

overheerst het begunstigende element, maar 

bevat de beleidsregel ook belastende aspec-

ten. Andere beleidsregels zijn vooral belas-

tend, maar bevatten ook begunstigende 

aspecten. Voor al deze beleidsregels geldt 

de drietrapstoetsing aan het evenredigheids-

beginsel (geschiktheid, noodzakelijkheid 

en evenwichtigheid) waarbij die toetsing 

betrekking zal hebben op de belastende 

(beperkende) elementen van de regel. 

A-G Widdershoven merkt daarbij op dat dit 

bij beschikkingen niet wezenlijk anders ligt. 

Zo gelden bij (bijvoorbeeld) een in beginsel 

begunstigend subsidiebesluit vrijwel altijd 

ook beperkende of belastende elementen, 

zoals voorwaarden voor de verlening en aan 

de subsidieverlening verbonden verplichtin-

gen. De bestuursrechter kan deze elementen 

toetsten op evenredigheid, waarbij de drie-

trapstoets (geschiktheid, noodzakelijkheid 

en evenwichtigheid) in beginsel van toepas-

sing is. 
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Het toetsingsverbod uit artikel 120 van de 

Grondwet

Artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat 

een rechter een wet in formele zin (een wet 

die door het parlement is aangenomen) niet 

mag toetsen aan de Grondwet en algeme-

ne rechtsbeginselen. Het idee hierachter is 

dat een rechterlijke toetsing van de wet de 

afweging van de wetgever zou doorkruisen. 

Deze beperking geldt alleen voor wetten in 

formele zin. Lagere regelgeving mag wel ge-

toetst worden aan hoger recht, waaronder 

algemene rechtsbeginselen en ongeschre-

ven recht.

10. Toetsing wetgeving aan het 
evenredigheidsbeginsel
Conclusie staatsraad advocaat-generaal G. Snijders, 18 mei 2022, 

ECLI:NL:RVS:2022:1441

Belang voor de praktijk
De hierna te bespreken conclusie van A-G Snijders bevat interessante beschouwin-

gen ten aanzien van de toetsing van wetgeving aan het evenredigheidsbeginsel. 

A-G Snijders is van oordeel dat het toetsingsverbod uit artikel 120 van de Grond-

wet niet aan de orde is als de wetgever bij de totstandkoming van de wet bepaalde 

omstandigheden niet onder ogen heeft gezien (niet-verdisconteerde omstandig-

heden). In deze gevallen zie A-G Snijders toetsingsruimte voor de bestuursrechter, 

vooral als de wet en de wetsgeschiedenis niet duidelijk zijn. Volgens A-G Snijders 

kan de wet in zulke gevallen getoetst worden aan algemene beginselen, zoals het 

evenredigheidsbeginsel, en ongeschreven recht. Daarbij gaat A-G Snijders in op de 

zogenoemde ‘beginselconforme uitleg’ van de wet en het ‘contra legem’ toepassing 

geven van rechtsbeginselen en ongeschreven recht.

Deze conclusie past in een serie van vier conclusies over de toetsing aan het evenre-

digheidsbeginsel. In de conclusie van A-G Wattel en A-G Widdershoven van 

7 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1468) is in algemene zin ingegaan op de toetsing door 

de bestuursrechter van overheidsbesluiten aan het evenredigheidsbeginsel. In de 

uitspraak van 2 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:285) heeft de Afdeling in navol-

ging van deze conclusie een algemeen kader geformuleerd voor de toetsing van 

beschikkingen aan het evenredigheidsbeginsel. A-G Wattel is in zijn conclusie van 

16 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:516) ingegaan op de toetsing van lagere wetge-

ving aan het evenredigheidsbeginsel. In de hiervoor behandelde conclusie van A-G 

Widdershoven van 18 mei 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1440) is ingegaan op de toet-

sing van beleidsregels aan het evenredigheidsbeginsel. En, tot slot, in de hierna te 

bespreken conclusie van A-G Snijders van 18 mei 2022 ingegaan op de toetsing van 

wetgeving in formele zin aan het evenredigheidsbeginsel.

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@131242/202100115-2-a2-en-202006816-2-a2/
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@125985/202006932-3-a3-202002668-2-a3-en/
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@128622/202002668-1-a3
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@129850/202006547-2-a2
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131241/202006602-2-v2-en-202006606-2-v2/
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A-G Snijders signaleert in zijn conclusie 

dat afschaffing van het toetsingsverbod de 

afgelopen decennia al een heel aantal keer 

serieus aan de orde is geweest. Daarbij geeft 

hij ook aan dat er tot op heden geen con-

sensus bestaat over de wenselijkheid van de 

wijziging (of afschaffing) van het toetsings-

verbod.

Het toetsingsverbod is niet aan de orde bij 

gevallen die de wetgever niet onder ogen 

heeft gezien

In zijn conclusie maakt A-G Snijders onder-

scheid tussen omstandigheden die bij de 

totstandkoming van de wet in de afweging 

zijn betrokken (verdisconteerde omstandig-

heden) en omstandigheden die niet of niet 

ten volle bij de totstandkoming van de wet 

in de afweging zijn betrokken (niet-verdis-

conteerde omstandigheden). Het gaat dus 

om de vraag of aan het betrokken geval wel 

of niet is gedacht door de wetgever.

Volgens A-G Snijders staat het toetsingsver-

bod uit artikel 120 van de Grondwet eraan in 

de weg om een wet in formele zin te toetsen 

aan het evenredigheidsbeginsel uit artikel 

3:4 lid 2 van de Awb voor zover het gaat 

om omstandigheden die wel zijn verdis-

conteerd in de wet. In die situatie gaat het 

namelijk om gevallen waarop de afweging 

van de wetgever wél betrekking heeft. In 

die gevallen zou een rechterlijke toetsing de 

afweging van de wetgever doorkruisen. En 

daar staat het toetsingsverbod uit artikel 120 

van de Grondwet aan in de weg, omdat die 

afweging is voorbehouden aan de wetgever.

Dit ligt volgens A-G Snijders anders bij 

omstandigheden die niet zijn verdiscon-

teerd in de wet. Het gaat in deze situatie om 

gevallen die bij de totstandkoming van de 

wetgeving niet (of niet volledig) onder ogen 

zijn gezien door de wetgever, hoewel deze 

gevallen wel onder de letter van de wette-

lijke regel vallen. In deze gevallen zie A-G 

Snijders toetsingsruimte voor de rechter, 

vooral als de wet en de wetsgeschiedenis 

niet duidelijk zijn. Als de toepassing van een 

wettelijke regel in een bepaald een gevolg 

lijkt te hebben dat in strijd is met een rechts-

beginsel of ongeschreven recht, dan kan 

dus allereerst de vraag zijn of die regel wel 

dwingt tot de uitleg waarbij dit het geval 

is. In dat verband kan volgens A-G Snijders 

onder meer worden bezien of een ‘beginsel-

conforme uitleg’ van de wet mogelijk is. Dit 

houdt in dat de wet op zo’n manier wordt 

uitgelegd dat het resultaat van de toepas-

sing van de wet in het concrete geval ver-

enigbaar is met algemene rechtsbeginselen. 

A-G Snijders onderkent dat een dergelijke 

uitweg soms niet mogelijk is, omdat bij-

voorbeeld de wettelijke regel daarvoor de 

eenduidig is en dus geen ruimte biedt voor 

uitleg of een alternatieve lezing van de wet-

telijke regel op bezwaren stuit. In een derge-

lijk geval kan een ‘contra legem’ toepassing 

van rechtsbeginselen en ongeschreven recht 

een uitkomst bieden.

Daarbij geeft A-G Snijders ook aan dat rech-

ters hier niet te lichtvaardig mee moeten 

omgaan. Zowel het primaat van de wetgever 

als het toetsingsverbod van de wetgever 

brengen volgens hem met zich mee dat de 

rechter in beginsel ervan moet uitgaan dat 

een wettelijke regel berust op een behoor-

lijke afweging voor de gevallen waarvoor de 

regel blijkens zijn inhoud, plaats in de wet, 

strekking of toelichting is bedoeld. Er zul-

len behoorlijke argumenten nodig zijn die 

aannemelijk moeten maken dat de wetge-

ver een bepaalde uitkomst niet zal hebben 

gewild of voorzien. Die argumentatie zal 

moeten worden ontleend aan de wet of 

de wetsgeschiedenis of aan de bijzondere 

omstandigheden van het geval. Dat maakt 
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de ruimte voor contra legem toepassing van 

rechtsbeginselen en ongeschreven recht 

volgens A-G Snijders redelijk beperkt. Des-

alniettemin vindt hij dat hoe onredelijker of 

onbillijker de uitkomst is, hoe meer aanlei-

ding bestaat om aan te nemen dat de wette-

lijke regel daarvoor niet zal zijn bedoeld. Dat 

geldt volgens A-G Snijders zowel bij begin-

selconforme uitleg van de wet, alsook bij 

contra legem toepassing van rechtsbegin-

selen en ongeschreven recht. Dat zal echter 

ook in dat geval behoorlijk moeten kunnen 

worden onderbouwd, aldus A-G Snijders.

Verdere verloop van de procedure

Het is wachten op de uitspraak van de Afde-

ling in navolging van deze conclusie. Pas dan 

wordt duidelijk of en zo ja, welke elementen 

uit de conclusie de Afdeling overneemt.

Brief van de voorzitter van de Afdeling van 

22 april 2022 over de invoering van consti-

tutionele toetsing

Wij merken volledigheidshalve op dat de 

voorzitter van de Afdeling bij brief van 

22 april 2022 een zienswijze naar voren 

heeft gebracht bij de minister voor Rechts-

bescherming over de invoering van consti-

tutionele toetsing. Uit de brief blijkt dat de 

Afdeling een meerwaarde ziet in de invoe-

ring van constitutionele toetsing, maar dat 

er geen constitutioneel hof hoeft te worden 

ingesteld. Dit zou op de eerste plaats een 

noviteit zijn in het Nederlandse rechtsstel-

sel. Op de tweede plaats moet volgens de 

Voorzitter van de Afdeling voor ogen wor-

den gehouden dat alle Nederlandse rechters 

al lang als constitutionele rechters optreden, 

in de zin dat zij kunnen en moeten toetsen 

aan rechtstreeks werkende bepalingen van 

verdragen en Unierecht. Verder dienen de 

belangen van de rechtzoekenden goed in 

het oog te worden gehouden. Voorkomen 

moet worden dat een systeem van consti-

tutionele toetsing leidt tot een stapeling 

van procedures, tot afbakeningsproblemen 

tussen een constitutioneel hof enerzijds 

en de bestaande (hoogste) rechtscolleges 

anderzijds, en tot grote vertragingen in de 

rechtsgang(en). Hiermee zou de mogelijke 

meerwaarde van constitutionele toetsing, 

gelegen in aanvullende rechtsbescherming 

voor de burger, worden ondergraven, aldus 

de Voorzitter van de Afdeling.

https://www.raadvanstate.nl/publicaties/consultaties/constitutionele-toetsing/
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Achtergrondinformatie

Een ondernemer doet op medio 2020 een 

aanvraag voor een horecavergunning voor 

zijn restaurant. De burgemeester wijst die 

aanvraag af, omdat de ondernemer volgens 

de burgemeester niet aan de eis voldoet dat 

hij als leidinggevende niet in enig opzicht 

van slecht levensgedrag is (zie artikel 8 lid 1, 

aanhef en onder b, van de Drank- en 

horecawet). De burgemeester heeft dit 

besluit gebaseerd op verschillende feiten uit 

de justitiële documentatie van de onderne-

mer, namelijk: een strafbeschikking in 2018 

wegens wederspannigheid, een veroordeling 

tot een taakstraf in 2014 wegens een over-

treding met softdrugs en een veroordeling 

tot een taakstraf in 2006 vanwege mishan-

deling. Ook heeft de burgemeester de mel-

dingen in het politiesysteem over een ruzie 

in huiselijke kring in 2017 en een ingevoerde 

auto met kartonnen kentekenplaat in 2015 

van belang geacht. Volgens de burgemees-

ter zijn deze feiten niet verenigbaar met de 

bijzondere verantwoordelijkheid van een 

leidinggevende van een horecabedrijf bij het 

verstrekken van alcoholische dranken.

De ondernemer is het niet eens met de af-

wijzing van zijn aanvraag. Hij is van oordeel 

dat zijn gedrag uit het verleden geen reden 

mag zijn om zijn aanvraag om een horeca-

vergunning af te wijzen. Bovendien stelt hij 

dat de afwijzing grote gevolgen heeft voor 

hem, omdat hij inmiddels forse financiële 

investeringen heeft gedaan.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft in eerste aanleg over-

wogen dat het zich met geweld verzetten 

tegen een politieambtenaar zich niet goed 

11. Burgemeester moet toepassing criterium 
‘slecht levensgedrag’ uitgebreider 
motiveren
AbRS 25 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1493, r.o. 3.2-3.5

Belang voor de praktijk
Uit de hierna te bespreken uitspraak blijkt dat de burgemeester een verdergaande 

motiveringsplicht heeft als hij besluit om een horecavergunning te weigeren om-

dat hij van mening is dat de exploitant van ‘slecht levensgedrag’ is. Hij zal moeten 

motiveren waarom de feiten en omstandigheden die ten grondslag liggen aan het 

weigeringsbesluit relevant zijn voor de exploitatie van een horecabedrijf en hoe de 

exploitant vooraf had kunnen weten dat die feiten en omstandigheden in de weg 

zouden staan aan het verlenen van de horecavergunning. Ook moet de burgemees-

ter motiveren waarom de feiten en omstandigheden niet gering zijn en waarom die, 

ondanks het tijdsverloop, nog steeds iets zeggen over de betrouwbaarheid van de 

exploitant om op verantwoorde wijze een horecabedrijf te exploiteren. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131303/202100274-1-a3
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verhoudt met de verantwoordelijkheid van 

een leidinggevende van een horecabedrijf. 

Vanwege dit feit en omdat dit feit zich 

relatief recent heeft voorgedaan heeft de 

burgemeester volgens de rechtbank verder 

mogen terugkijken dan de termijn van vijf 

jaar voorafgaande aan de aanvraag. Vanwe-

ge de aard en de hoeveelheid strafbare fei-

ten heeft de burgemeester zich volgens de 

rechtbank in redelijkheid op het standpunt 

kunnen stellen dat de ondernemer niet aan 

de eis voldoet dat hij niet in enig opzicht van 

slecht levensgedrag is.

De overwegingen van de Afdeling

De Afdeling overweegt dat het vereiste dat 

een leidinggevende of exploitant van een 

horecabedrijf niet in enig opzicht van slecht 

levensgedrag is, ertoe strekt het belang 

van de veiligheid, de openbare orde en het 

woon- en leefklimaat van het horecabe-

drijf te waarborgen. In die terminologie ligt 

besloten dat het om eerder getoond gedrag 

gaat dat in het licht van deze motieven niet 

past bij de verantwoordelijkheid die op een 

leidinggevende van een horecabedrijf rust. 

Bij de invulling van de eis over het levensge-

drag komt de burgemeester beoordelings-

ruimte toe. Wanneer aan een leidinggevende 

van een horecabedrijf wordt tegengeworpen 

dat hij in enig opzicht van slecht levensge-

drag is, moet dit volgens de Afdeling per 

geval door de burgemeester worden onder-

bouwd. Van geval tot geval zal het ver-

schillen welke feiten en/of omstandigheden 

aanleiding gegen tot tegenwerping van het 

levensgedrag (vgl. AbRS 18 december 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:4258).

Toets criterium ‘slecht levensgedrag’ in het 

licht van de Dienstenrichtlijn, het speciali-

teitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel

De Afdeling overweegt onder verwijzing 

naar de uitspraak van 17 april 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:1262, dat de exploitatie 

van een horecabedrijf het verrichten van 

een dienst in de zin van de Dienstenricht-

lijn (hierna: ‘Drl’) is. Dit heeft tot gevolg dat 

een vergunningenstelsel voor de exploitatie 

van een horecabedrijf gebaseerd moet zijn 

op criteria die beletten dat de bevoegde 

instantie haar beoordelingsbevoegdheid 

op willekeurige wijze uitoefent. De Afdeling 

stelt vast dat het enkele gegeven dat de 

burgemeester beoordelingsruimte heeft, niet 

betekent dat reeds daarom moet worden 

gevreesd voor een willekeurige bevoegd-

heidsuitoefening die in strijd met artikel 

10 lid 1 van de Drl (vgl. AbRS 9 september 

2020, ECLI:NL:RVS:2020:2168). Dat is vol-

gens de Afdeling pas het geval indien van 

die vrijheid op inconsistente, niet inzichtelij-

ke en niet met de beginselen van rechtsge-

lijkheid en rechtszekerheid strokende wijze 

gebruik wordt gemaakt. Artikel 10 van de Drl 

verzet zich volgens de Afdeling in beginsel 

dan ook niet tegen vergunningscriteria bij 

de toepassing waarvan het bevoegd gezag 

beoordelingsruimte toekomt.

De Afdeling vervolgt dat artikel 10 lid 2 van 

de Drl wel vereist dat in zo’n geval vooraf 

duidelijk is wanneer aan die criteria is vol-

daan. Anders dan in eerdere rechtspraak 

(zie o.a. AbRS 10 april 2019, ECLI:NL:R-

VS:2019:1099), waarin is overwogen dat 

geen beperkingen zijn gesteld aan de feiten 

of omstandigheden die bij de beoordeling 

van het levensgedrag mogen worden be-

trokken, overweegt de Afdeling (gelet op 

het specialiteitsbeginsel uit artikel 3:4 lid 1 

van de Awb) dat de feiten en omstandighe-

den die worden meegewogen in het oordeel 

over het levensgedrag van de vergunnin-

gaanvrager relevant moeten zijn voor de 

exploitatie van een horecabedrijf. Die feiten 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@119044/201902701-1-a3/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114936/201800451-1-r1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@122397/202000288-1-a3/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114701/201805026-1-a3/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114701/201805026-1-a3/
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en omstandigheden moeten verband hou-

den met de vraag of het horecabedrijf kan 

worden geëxploiteerd op een wijze die geen 

gevaar oplevert voor de veiligheid, de open-

bare orde en het woon- en leefklimaat.

Toetsingskader onderbouwing weigerings-

besluit

De Afdeling overweegt dat indien de voor-

waarde dat een betrokkene niet in enig 

opzicht van slecht levensgedrag mag zijn 

niet nader is gespecificeerd in een wettelijke 

regeling, beleidsregels of een ander beleids-

stuk en de burgemeester een betrokkene 

zijn levensgedrag in een concreet geval wil 

tegenwerpen, de motivering van de burge-

meester in ieder geval moet voldoen aan de 

volgende eisen:

1. gemotiveerd moet worden waarom 

de feiten en omstandigheden die aan 

het oordeel over het levensgedrag ten 

grondslag liggen in dat concrete geval 

relevant zijn voor de exploitatie van een 

horecabedrijf; en

2. gemotiveerd moet worden hoe de be-

trokkene vooraf had kunnen weten dat 

hij, gezien die feiten en omstandigheden, 

niet aan die voorwaarde voldoet.

Met deze twee vereisten geeft de Afdeling 

een nadere invulling aan haar eerdere recht-

spraak waarin werd geoordeeld dat indien 

de voorwaarde dat een betrokkene niet in 

enig opzicht van slecht levensgedrag mag 

zijn niet nader is gespecificeerd, uitsluitend 

die gedragingen onder de voorwaarde vallen 

waarvan het voor eenieder evident is dat 

daarmee niet aan die voorwaarde is voldaan.

De Afdeling overweegt verder dat de toe-

passing van de voorwaarde dat een betrok-

kene niet in enig opzicht van slecht levens-

gedrag is op grond van het Unierechtelijke 

evenredigheidsbeginsel, niet verder mag 

gaan dan nodig is om te waarborgen dat 

horecabedrijven worden geëxploiteerd op 

een wijze die geen gevaar oplevert voor de 

veiligheid, de openbare orde of het woon- 

en leefklimaat (artikel 10 lid 2, aanhef en 

onder c, van de Drl). Dit betekent dat gerin-

ge feiten en omstandigheden die te maken 

hebben met het levensgedrag op zichzelf 

bezien niet mogen leiden tot een weigering 

van een vergunning en dat feiten en om-

standigheden die wel kunnen leiden tot het 

oordeel dat de aanvrager van slecht levens-

gedrag is, niet gedurende een onredelijke 

lange periode in de weg mogen blijven staan 

aan verlening van de gevraagde vergunning. 

De burgemeester moet daarom motive-

ren waarom de feiten en omstandigheden 

waarop hij zijn weigering baseert niet gering 

zijn en waarom zij, ondanks een bepaald 

tijdsverloop, nog steeds iets zeggen over de 

betrouwbaarheid van betrokkene om een 

horecabedrijf op verantwoorde wijze uit te 

oefenen.

De beoordeling in het voorliggende geval

De Afdeling overweegt op de eerste plaats 

dat het gegeven dat de ondernemer een 

verklaring omtrent het gedrag (hierna: 

‘VOG’) heeft gekregen voor het werken als 

directie-privéchauffeur niet betekent dat hij 

niet in enig opzicht van slechts levensgedrag 

is. Voor de verlening van een VOG geldt 

namelijk een ander wettelijk kader en andere 

criteria. Bovendien gaat de VOG om een an-

dere functie. Dat het Landelijk Bureau Bibob 

de antecedenten, zoals de ondernemer stelt, 

in het Bibob-advies minder zwaar heeft laten 

wegen dan de burgemeester, laat onverlet 

dat de burgemeester een eigen afweging 

moet maken over de voorwaarde dat de 

ondernemer niet in enig opzicht van slecht 

levensgedrag mag zijn.

De Afdeling overweegt op de tweede plaats 
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dat de burgemeester op grond van artikel 

10 lid 2 van de Drl een verdergaande plicht 

heeft om te motiveren waarom hij tot het 

oordeel is gekomen dat de ondernemer op 

grond van de feiten die hem worden tegen-

geworpen van slecht levensgedrag is. De 

Afdeling concludeert dat de burgemeester 

in dit geval in het geheel niet heeft gemoti-

veerd waarom de strafbeschikking van 2018 

en de veroordeling in 2014 relevant zijn voor 

het op verantwoorde wijze kunnen leiding-

geven aan een horecabedrijf. Ook is niet ge-

motiveerd hoe de ondernemer had kunnen 

weten dat hij, gelet op deze feiten, niet aan 

de voorwaarde voldoet dat een betrokkene 

niet in enig opzicht van slechts levensgedrag 

mag zijn. Daarmee is volgens de Afdeling 

niet voldaan aan het evidentiecriterium.

De burgemeester heeft volgens de Afdeling 

verder niet gemotiveerd waarom hij de aan 

het besluit ten grondslag gelegde feiten niet 

als gering aanmerkt of waarom die feiten, 

ondanks het tijdsverloop, nog iets zeggen 

over de betrouwbaarheid van de onderne-

mer als leidinggevende. Volgens de Afdeling 

verschaft het weigeringsbesluit van de bur-

gemeester op deze punten geen inzicht in 

de afweging van de burgemeester. De Afde-

ling concludeert daarom dat het weigerings-

besluit niet op een deugdelijke motivering 

berust en vernietigt het weigeringsbesluit. 

De burgemeester dient, met inachtneming 

van deze uitspraak, een nieuw besluit te ne-

men op de aanvraag van de ondernemer.

Volledigheidshalve merken wij op dat de 

Afdeling dit uiteengezette toetsingskader in 

een uitspraak van 1 juni 2022, 

ECLI:NL:RVS:2022:1560, heeft herhaald en 

toegepast.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131391/202100574-1-a3/

