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Bijeenkomsten/Cursussen 

SAM Special Wet natuurbescherming 

Reserveer in uw agenda: donderdagmiddag 17 november 2016. Op die dag is er onze SAM special over de Wet 

natuurbescherming. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet en 

treedt in werking op 1 januari 2017. Ben u er al klaar voor? Eelco de Jong, Susan Schaap en Rob Wertheim praten 

u bij en beantwoorden uw vragen op deze specialistische bijeenkomst. De bijeenkomst zal worden gehouden in 

Apeldoorn. Meer informatie volgt, maar u kunt zich alvast aanmelden bij Inger Terlouw. 

terug naar inhoudsopgave 

Actualiteiten omgevingsrecht 

Graag nodig wij u en uw collega’s van harte uit voor het halfjaarlijkse mini-symposium “Actualiteiten omgevings-

recht” op donderdag 13 oktober 2016 in Zwolle of 27 oktober 2016 in Baarn. De cursus in Deventer is inmiddels 

vol. In Baarn en Zwolle zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Deelname is kosteloos en staat open voor juristen 

en beleidsmedewerkers bij de overheid. U kunt zich voor 1 oktober a.s. aanmelden via de website of per e-mail, te 

richten aan Sonja Dijkman.  

terug naar inhoudsopgave 

Bestemmingsplan 

Persoonsgebonden overgangsrecht 

In de uitspraak van  AbRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2628, inzake het bestemmingsplan Plassengebied 

van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk komt de vraag aan de orde of  een recreatiewoning terecht een 

permanente bestemming is onthouden. De woning wordt volgens appellante sinds 1987 permanent bewoond. 

Appellante stond in eerste instantie niet in de gemeentelijke basisadministratie (hierna: GBA) ingeschreven op dit 

adres, omdat zij wist dat het destijds geldende bestemmingsplan permanente bewoning niet toestond. Nadat haar 

echtgenoot in 1992 een ongeluk kreeg en ernstig hersenletsel had opgelopen, heeft zij besloten zich wel in te 

schrijven in de GBA. De echtgenoot van appellante heeft in 1993 op medische gronden een persoonsgebonden 
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gedoogbeschikking ontvangen. Nadien is gebleken dat appellante voor een objectgebonden beschikking en een 

bestemming die permanente bewoning toelaat in aanmerking kwam. De situatie voldeed aan de criteria die de raad 

daarvoor in 1992 hanteerde. De raad stelt dat deze laatste conclusie niet klopt en bovendien de legalisering van de 

permanente bewoning van zomerwoningen eenmalig heeft plaatsgevonden bij de vaststelling van het vorige plan 

in 1998. Daartegen is appellante niet opgekomen. Inmiddels is de echtgenoot van appellante overleden, waardoor 

ook de persoonlijke gedoogbeschikking is komen te vervallen.  

De Afdeling stelt dat het op zich niet onaannemelijk is dat de woning sinds 1987 door appellante permanent wordt 

bewoond. Dit gebruik is verboden in het voorliggende plan en het voorheen geldende plan stond dit evenmin toe. 

Aan gebruik in strijd met een geldende bestemming kunnen in beginsel geen gerechtvaardigde rechten en 

verwachtingen worden ontleend dat het gebruik als zodanig wordt bestemd, ook al vindt dat gebruik gedurende 

reeds lange tijd plaats, zoals hier aan de orde. Desondanks vindt de Afdeling dat de raad had moeten overwegen 

of appellante in aanmerking komt voor persoonsgebonden overgangsrecht, de reden daarvoor is de volgende. 

Artikel 3.2.3 van het Bro biedt de mogelijkheid om voor een of meer natuurlijke personen persoonsgebonden 

overgangsrecht op te nemen. Dat kan in gevallen waarin het bestaande gebruik, gelet op artikel 3.2.2, vierde lid, 

niet onder de werking van het algemene overgangsrecht zou vallen en handhavend optreden tot een onbillijkheid 

van overwegende aard als bedoeld in artikel 3.2.3 zou leiden. De Afdeling overweegt dat het gebruik van de 

zomerwoning voor permanente bewoning niet onder het overgangsrecht van het vorige plan en het 

bestemmingsplan Plassengebied valt. De raad heeft tijdens de zitting gemeld dat niet handhavend zal worden 

opgetreden tegen de permanente bewoning. Omdat appellante in de woning wil blijven wonen en de raad niet 

voornemens is hiertegen handhavend op te treden, heeft de raad niet aannemelijk gemaakt dat het gebruik voor 

permanente bewoning tijdens de planperiode zal worden gestaakt.  

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike 

 

terug naar inhoudsopgave 

Natuurbescherming 

Voorwaardelijke ontheffing  art. 68 Ffw en art. 8:113, tweede lid Awb 

In de uitspraak van de AbRvS van 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2607 is hoger beroep ingesteld door de 
Vogelbescherming tegen een verleende ontheffing op grond van art. 68 Ffw. In het primaire besluit ging het om –
kort gezegd- het doden en verjagen van verschillende soorten ganzen in alle wilbeheereenheden in Overijssel.  

De rechtbank heeft, samenvattend, overwogen dat slechts in een deel van de wildbeheereenheden in het 
verleden schade is aangericht door de ganzen en slechts in een deel van die wildbeheereenheden eerder een 
ontheffing van toepassing geweest. Voor de wildbeheereenheden waar in het verleden geen schade is aangericht 
door de betreffende ganzensoort in de betreffende periode en evenmin een ontheffing was verleend voor die 
ganzensoort in die periode, acht de rechtbank de aanwezigheid van een concrete dreiging van belangrijke schade 
aan gewassen onvoldoende gemotiveerd.  



 
Verder heeft de rechtbank overwogen dat de ontheffing, voor zover verleend voor het verjagen van kolganzen 
met behulp van ondersteunend afschot, nadat eenmalig door de provinciale toezichthouder is geconstateerd dat 
zich daadwerkelijk belangrijke schade voordoet, niet in strijd is met artikel 68, eerste lid, van de Ffw.  

Van belang is dat de vergunninghouder en het college geen hoger beroep hebben ingesteld tegen de uitspraak 
van de rechtbank. Wél is de ontheffing, gevolg gevend aan de uitspraak van de rechtbank ingevolge art. 6:19 
Awb gewijzigd.  

De Afdeling  gaat in ro. 3.2 van de uitspraak in op jurisprudentie van het Hof van Justitie. Vervolgens verwijst de 
Afdeling naar de uitspraak van 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9067 waaruit blijkt dat aan het in artikel 68, 
eerste lid, aanhef en onder c, van de Ffw gestelde vereiste van belangrijke schade is voldaan, indien is gebleken 
van een concrete dreiging van belangrijke schade. 

Naar het oordeel van de Afdeling moet aan het besluit waarbij ontheffing wordt verleend bewijs worden geleverd 
dat aan de voorwaarden wordt voldaan en moet dat besluit steunen op een nauwkeurige en treffende motivering. 
Voor het bewijs dat zich een concrete dreiging van belangrijke schade voordoet, mocht het college niet slechts 
verwijzen naar een in de toekomst door een provinciaal toezichthouder te geven oordeel (vergelijk de uitspraak 
van de Afdeling van 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9067). 

De rechtbank heeft, naar het oordeel van de Afdeling ten onrechte niet onderkend dat de ontheffing, nadat 
eenmalig door de provinciale toezichthouder is geconstateerd dat zich daadwerkelijk belangrijke schade voordoet, 
in strijd met artikel 68, eerste lid, van de Ffw is verleend. 

In het wijzigingsbesluit heeft het college toegelicht dat in alle wildbeheereenheden waarvoor een voorwaardelijke 
ontheffing wordt verleend, percelen liggen waarop schadegevoelige gewassen worden geteeld, zoals overjarig 
grasland. In het bij de Afdeling ingediende verweerschrift heeft het college toegelicht dat de wildbeheereenheden 
waar in het verleden belangrijke schade is geconstateerd verspreid liggen over de gehele provincie en dat de 
dreiging van schade wordt versterkt doordat de omstandigheid dat een ontheffing wordt gebruikt in verscheidene 
wildbeheereenheden in Overijssel er toe leidt dat de ganzen in die wildbeheereenheden naar andere 
wildbeheereenheden zullen uitwijken. Ter zitting van de Afdeling heeft het college nog toegelicht dat het aantal 
wildbeheereenheden in Overijssel waarin zich een schadegeval heeft voorgedaan, groeit en dat aanwezige 
ganzen een aantrekkende werking hebben op overvliegende ganzen. 

Naar het oordeel van de Afdeling is hiermee niet  het geconstateerde motiveringsgebrek hersteld. De ingenomen 
standpunten zijn onvoldoende gemotiveerd. De door het college in het verweerschrift en ter zitting van de 
Afdeling gegeven toelichting is niet in het besluit van 21 september 2015 opgenomen. Bovendien zijn de daarbij 
ingenomen standpunten evenmin gemotiveerd of met stukken, zoals deskundigenrapporten, gestaafd.  

De bestreden besluiten worden vernietigd door de Afdeling. Noemenswaardig is dat de Afdeling geen bestuurlijke 
lus toepast, maar bepaalt dat tegen het nieuw te nemen besluit bij de Afdeling slechts beroep kan worden 
ingesteld met het oog op een efficiënte geschillenbeslechting (zie art. 8:113, tweede lid Awb).  

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan  

terug naar inhoudsopgave 
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Planschade 

Zelfstandig schadebesluit of niet?  

 

In de uitspraak van de AbRvS van 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2646, gaat het om de vraag of een brief van 

het college van B&W van de gemeente Bronckhorst aangemerkt moet worden als een besluit, meer specifiek een 

zelfstandig schadebesluit. Wat was er aan de hand? 

Appellante stelt schade te lijden door onder andere sloopwerkzaamheden voor een nieuwbouwproject. Partijen 

voeren op enig moment overleg over de gestelde schade. Naar aanleiding van dit overleg stuurt appellante een 

brief aan het college, waarin de inhoud van het gesprek schriftelijk wordt bevestigd. Verder vraagt appellante om 

een schriftelijke bevestiging dat door de gemeente geen aansprakelijkheid wordt erkend.   

De Afdeling overweegt dat de brief geen verzoek bevat aan het college om een zelfstandig schadebesluit te nemen. 

De schriftelijke reactie daarop kan volgens de Afdeling dan ook niet worden aangemerkt als een besluit in de zin 

van artikel 1:3 lid 1 van de Awb. Het college van B&W had het bezwaar dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard. 

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Ineke 

terug naar inhoudsopgave 

Procesrecht 

Exploitatieplan: belanghebbendheid en besluitonderdelen 

 

In de onderhavige uitspraak staat de herziening van het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost’ van de gemeenteraad van 

Maasgouw centraal (AbRvS van 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2643). Twee procesrechtelijke aspecten van 

deze zaak zijn vermeldenswaardig. 

 

Ten eerste de belanghebbendheid. De hypotheekhouder van gronden in het exploitatiegebied heeft beroep 

ingesteld tegen de herziening. De gemeenteraad stelt zich op het standpunt dat deze partij geen belanghebbende 

is. Ten onrechte, aldus de Afdeling. De Afdeling overweegt dat de hypotheekhouder door de herziening wordt 

geraakt in een zakelijk recht en er een mogelijkheid bestaat dat zij door de herziening in haar belangen wordt 

geschaad. Om deze reden beschikt de hypotheekhouder over een eigen belang waarmee zij zich onderscheidt van 

anderen. Het gegeven dat met de hypotheekhouder geen exploitatieovereenkomst is gesloten en dat de 

hypotheekhouder niet beschikt over gronden in het plangebied, doet aan het voorgaande niet af.  

 



 

Ten tweede gaat de Afdeling in op de besluitonderdelen van een exploitatieplan. In hun zienswijze tegen de 

ontwerpherziening waren appellanten niet ingegaan op het ‘financiële gedeelte’. In beroep doen zij dit wel. De 

Afdeling is van oordeel dat het financiële gedeelte van een exploitatieplan als afzonderlijk besluitonderdeel moet 

worden beschouwd. Daarbij wordt overwogen dat het financiële gedeelte zich ‘naar zijn gevolgen onderscheidt van 

de overige delen’ van de herziening. Conclusie is dat het beroep, voor zover gericht tegen het financiële gedeelte, 

niet-ontvankelijk wordt verklaard.  

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Ineke 

 

terug naar inhoudsopgave 

 

De advocaten van SAM 

 

Janike Haakmeester 

janike.haakmeester 
@sam-advocaten.nl 

tel: 035 54 31 333 

Monique Blokvoort 

monique.blokvoort 
@sam-advocaten.nl 

tel: 0570 76 0571 

Eelco de Jong 

eelco.de.jong 
@sam-advocaten.nl 

tel: 026 702 4787 

Susan Schaap 

susan.schaap 
@sam-advocaten.nl 

tel: 0646 84 2717 

Ineke van Leeuwen 

ineke.van.leeuwen 
@sam-advocaten.nl 

tel: 026 702 4787 

Rob Wertheim 

rob.wertheim 
@sam-advocaten.nl 

tel: 038 760 1383 

www.sam-advocaten.nl 

terug naar inhoudsopgave 
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