
 

Omgevingsflits nr. 106 – 14 oktober 2016 

Inhoudsopgave 

Bijeenkomsten/Cursussen 
SAM Special Wet natuurbescherming 
Actualiteiten omgevingsrecht 
Wabo 
Omgevingsvergunning milieu- Flora en faunawet 
Bestemmingsplan 
Legaal gerealiseerde functies, maar strijd met Activiteitenbesluit    

Omgevingstype VNG-brochure, bedrijven en milieuzonering 

    Planschade 
Bevestiging van de filiaalbenadering door de Afdeling 
Handhaving 
Belanghebbende bij last onder dwangsom  
Overige 
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting mocht 'Vestia-heffing' opleggen 
De advocaten van SAM 

 

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 27 oktober 2016 in Baarn. De cursussen in Deventer en Zwolle hebben inmiddels plaatsgevonden. In 

Baarn zijn nog enkele plaatsen beschikbaar; wees er snel bij!. Deelname is kosteloos en staat open voor juristen 

en beleidsmedewerkers bij de overheid. U kunt zich nog aanmelden via de website of per e-mail, te richten aan 

Sonja Dijkman.  

terug naar inhoudsopgave 

Wabo 

Omgevingsvergunning milieu – Flora en fauna wet 

De uitspraak van AbRvS 12 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2016:2715 ziet op de vraag welke rol de bescherming van 
de flora en fauna heeft bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting. In 
dit geval het veranderen en uitbreiden van een varkenshouderij in de gemeente Bergen. Op 5 meter afstand van 
de te bouwen varkensstal nestelen vier achtereenvolgende jaren steenuilen en verder broedt al 3 jaar een torenvalk 
in een nestkast die op 230 meter afstand van de te bouwen stal staat. 
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Appellanten voeren aan dat het aspect flora en fauna bij de beoordeling van de milieugevolgen moet worden 
betrokken. Zij verwijzen daartoe naar de uitspraak van de Afdeling van 20 februari 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:BZ1664. De Afdeling overweegt dat het aspect soortenbescherming primair aan de orde dient 
te komen in het kader van de beoordeling of krachtens de Ffw een ontheffing is vereist en kan worden verleend. 
De uitspraak laat de mogelijkheid open dat de Wm dwingt tot een aanvullende toets. Die mogelijkheid doet zich 
uitsluitend voor indien negatieve gevolgen voor de soortenbescherming niet onder het toepassingsbereik van de 
Ffw vallen. Vallen negatieve gevolgen wel onder het toepassingsbereik van de Ffw, dan vindt geen aanvullende 
beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer plaats, zie ook AbRvS 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1530.  

Vervolgens wordt beoordeeld of een verklaring van geen bedenkingen is vereist op grond van artikel 75 d lid 1 Ffw. 
Het college is van mening dat de aanvraag geen betrekking heeft op handelingen als bedoeld in artikel 75b, eerste 
lid, van de Ffw. Verder is afgezien van onderzoek naar de aanwezigheid en het gebruik van deze kasten door uilen 
en valken omdat geen onlosmakelijke samenhang tussen de activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is 
verleend en de activiteiten waarvoor mogelijk ontheffing krachtens de Ffw is vereist. Die redenering is in strijd met 
de wet. Niet in geschil is dat in de buurt van de stal nestkasten aanwezig zijn die dienen als vaste rust- of 
verblijfplaatsen van steenuilen en torenvalken. Daarmee kan niet op voorhand  worden uitgesloten dat de 
activiteiten deze rustplaatsen verstoren en daarmee het verbod uit artikel 11 van de Ffw overtreden. Ook nu in de 
aanvraag niet op de gevolgen voor de flora en fauna is ingegaan, had het op de weg van het college gelegen deze 
gevolgen te onderzoeken. De Afdeling past de bestuurlijke lus toe. Opmerkelijk is dat de Afdeling in 
rechtsoverweging 9 gedetailleerd uitschrijft wat het college dient te onderzoeken en welke besluiten het college 
vervolgens dient te nemen.  

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

 

terug naar inhoudsopgave  

Bestemmingsplan 

Legaal gerealiseerde functies, maar strijd met Activiteitenbesluit.  

Een legaal gasontvangstation en twee woningen die met legale uitbouwen dichter naar dat gasontvangstation zijn 

gekropen. De kortste afstand is 75 cm te dicht bij het gasontvangstation, gelet op artikel 3.12 lid 6 Activiteitenbesluit 

milieubeheer. Wat te regelen in het bestemmingsplan? De gemeenteraad Moerdijk kiest een op het oog praktische 

oplossing: hij brengt de uitbouwen feitelijk deels onder het overgangsrecht door in artikel 28 van de planregels te 

bepalen dat binnen de veiligheidszone van 15 m vanaf het gasontvangstation geen kwetsbare objecten zijn 

toegestaan. 

Volgens de Afdeling vereist de rechtszekerheid in het algemeen dat bestaand legaal gebruik overeenkomstig de 

bestaande situatie wordt opgenomen in een bestemmingsplan, tenzij dit een planregeling met zich brengt die vanuit 

het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dermate onaanvaardbaar is dat de bestemmingen niet kunnen 

blijven voortbestaan. De raad kan in dat geval evenmin volstaan met het onder het overgangsrecht brengen van 

een van de beide functies. De afweging van de raad dient te bestaan uit een afweging tussen enerzijds het uitkopen 

van de eigenaar van de woning en het niet langer mogelijk maken van een kwetsbaar object binnen 15 m van de 

gasstations en anderzijds het beëindigen van de bedrijfsbestemming die voorziet in de gasstations. 

De raad heeft dus niet kunnen volstaan met het onder het overgangsrecht brengen van die delen van de uitbouwen 

die binnen 15 m van het gasontvangstation aanwezig zijn. De enkele omstandigheid dat het in dit geval een naar 

verhouding beperkte inbreuk op de veiligheidszone oplevert, doet niets af aan de uit het Activiteitenbesluit onverkort 

voortvloeiende afstandseis van 15 m. Aan het door de raad aangevoerde argument dat er geen sprake is van een 

onveilige situatie, komt de Afdeling in dit verband niet toe. De belangenafweging van de raad kan dus niet strekken 

tot het laten voortbestaan van een situatie die in strijd is met het Activiteitenbesluit. In het kader van een, nieuw te 

nemen, bestemmingsplanbesluit kan van de afstand van 15 m in dit geval derhalve niet worden afgeweken. De 

belangenafweging van de raad dient dan ook te bestaan uit een afweging tussen enerzijds het deels beëindigen 

van de bedrijfsbestemming die voorziet in het gasontvangstation en anderzijds het niet voorzien in een 
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planologische regeling voor die delen van beide uitbouwen die binnen de veiligheidsafstand liggen. AbRvS 12 

oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2688  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob 

 

terug naar inhoudsopgave 

 

Omgevingstype VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem stelt het bestemmingsplan “Klapstraat 2 te Wijlre” vast. Dit dient ter 

legalisering van een ijssalon op een perceel met een voorheen agrarische bestemming. 

In de Intergemeentelijke structuurvisie van Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul staat dat 

nieuwvestiging van horecagelegenheden zoveel als mogelijk plaats dient te vinden in de centrale delen van de 

kernen en de aanloopstraten naar deze gebieden. Binnen de woonomgeving is vestiging van horecagelegenheden 

moeilijker vanwege de potentiële overlastsituaties die dit, afhankelijk van het type bedrijf, met zich brengt. 

De raad stelt dat het om een ijsboerderij gaat. Bij dit horecaconcept de beleving van het buitengebied een grote rol, 

hetgeen beter tot zijn recht komt op de gekozen locatie dan in de gebieden waaraan in de intergemeentelijke 

structuurvisie van Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul de voorkeur wordt gegeven. De Afdeling stelt 

vast dat het bijzondere karakter van de horecagelegenheid niet in de planregels tot uitdrukking is gebracht. De 

planregels maken namelijk een broodjeszaak, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, tearoom, traiteur, bistro 

en restaurant mogelijk. De raad heeft derhalve onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd waarom van het 

uitgangspunt kon worden afgeweken uit de intergemeentelijke structuurvisie. 

Ook op het punt van de bekende VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” gaat het mis. Daarin wordt voor cafés 

en bars een richtafstand van 10 m aanbevolen. De afstand tot de naastgelegen woninggevel is 6,6 m. Ter zitting 

wisselt de raad nog van standpunt: er is bij nader inzien geen sprake van een “rustige woonwijk” maar van 

“gemengd gebied”. Echter,de nabijheid van de provinciale weg N595 is onvoldoende om van een gemengd gebied 

uit te gaan. Hierbij acht de Afdeling van belang dat de horecagelegenheid in een overwegende woonomgeving ligt 

waar vrijwel geen andere functies voorkomen en dat de provinciale weg N595 op 50 m afstand van het plangebied 

ligt. 

Verder is in het akoestische onderzoek niet van de maximale planologische mogelijkheden uitgegaan. Bovendien 

komt de geluidsbelasting op de nabijgelegen woning uit op 50 dB(A) (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau). Dat 

mag volgens de VNG-brochure in een “rustige woonwijk” op zich, maar bij een geluidsniveau variërend van 45 tot 

50 dB(A) geldt dan een motiveringseis. Gelet op het veranderde standpunt van de raad dat opeens sprake zou zijn 

van “gemengd gebied” is niet verwonderlijk dat het ook op dit punt mis gaat. Zie AbRvS 12 oktober 2016, 

ECLI:NL:RVS:2016:2690.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob 

terug naar inhoudsopgave 

Planschade 

Bevestiging van de filiaalbenadering door de Afdeling 

 

Op 12 oktober 2016 heeft de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2016:2677) ((wederom) een uitspraak gedaan over de 

zogenoemde  filiaalbenadering. Eerst een korte toelichting. Nadeel dat behoort tot het normaal maatschappelijk 

risico komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wanneer het nadeel bestaat uit gemiste omzet, wordt het 
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drempelbedrag bepaalt als percentage van de omzet. Bij filiaalbedrijven die behoren tot een grotere onderneming 

rijst de vraag welke omzet voor de omvang van het normaal maatschappelijk risico bepalend is: die van filiaal of 

die van de gehele onderneming? Die vraag speelt ook in deze uitspraak. Het college betoogt dat de rechtbank ten 

onrechte heeft geoordeeld dat het college niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom de toe te passen drempel moet 

worden toegepast op de totale brutowinst van Pompeneiland BV en niet slechts op de vestiging Postelse Hoek. 

Volgens het college is die vestiging geen juridisch, economisch en organisatorisch zelfstandige entiteit. Dit betekent 

dat, gelet op de vaste rechtspraak, de beoordeling van de omvang van het normaal maatschappelijk risico dient te 

geschieden op het niveau van het moederbedrijf en niet op het niveau van het filiaalbedrijf. Het college verwijst 

hiervoor naar de uitspraak van de Afdeling van 3 juli (lees: 13 maart) 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:BZ3967). Uit de 

overwegingen 6.1 en 6.2 van de tussenuitspraak van 13 maart 2013, blijkt dat de omzet of de brutowinst op 

concernniveau moet worden genomen in plaats van op filiaalniveau. De Afdeling ziet in dit geval geen aanleiding 

anders te oordelen. In dit verband maakt het geen verschil of die juridische eenheid een landelijk opererende keten 

is, zoals in het geval dat heeft geleid tot de uitspraak van 3 juli 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:122), of een regionaal 

bedrijf zoals Pompeneiland BV. Dit betekent dat Pompeneiland BV als juridische eenheid de schade moet dragen 

en dat het normaal maatschappelijk risico dient te worden gerelateerd aan die juridische eenheid. De rechtbank 

heeft derhalve ten onrechte geoordeeld dat het college ten onrechte niet inzichtelijk heeft gemaakt dat de drempel 

van 2% is toegepast op de totale brutowinst van Pompeneiland BV en niet uitsluitend op de brutowinst van de 

vestiging Postelse Hoek. 

 

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

terug naar inhoudsopgave 

Handhaving 

Belanghebbende bij last onder dwangsom  

De uitspraak van de AbRvS van 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2680, ziet op een last onder 
dwangsom die strekt tot afbraak van een zonder omgevingsvergunning opgericht gebouw en het 
staken van het gebruik van dat gebouw als recreatiewoning. De last is opgelegd aan de eigenaar van 
het gebouw. Tegen het dwangsombesluit wordt niet alleen door deze eigenaar een bezwaarschrift 
ingediend, maar ook door diens vader die het aan hem heeft verkocht. Het bezwaar van deze vader 
wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat hij volgens het college geen belanghebbende is. In de 
procedure rijst de vraag of deze niet-ontvankelijkverklaring terecht is. Vader meent wel degelijk 
belanghebbende te zijn, omdat hij eigenaar is van de woning naast het gebouw en toestemming van 
zijn zoon heeft om het gebouw te gebruiken. Dit maakt hem echter volgens de Afdeling niet tot 
belanghebbende bij het besluit tot oplegging van de last onder dwangsom. Dit belang vloeit namelijk 
slechts voort uit een afspraak met de zoon, loopt parallel met het belang van die zoon en is om die 
redenen een afgeleid belang, dat niet rechtstreeks bij het besluit betrokken is. De omstandigheid dat 
vader eigenaar is van de woning naast het gebouw kan voorts niet tot een ander oordeel leiden, nu 
voor vader uit het besluit tot oplegging van de last onder dwangsom geen verplichtingen voortvloeien. 

Noemenswaardig is verder dat de Afdeling meent dat het college ten tijde van de primaire oplegging 
van de last terecht ervan heeft kunnen uitgaan dat het gebouw geschikt werd gemaakt om te 
gebruiken als woning of recreatiewoning. Dat gebruik is in strijd met de geldende woonbestemming, 
zodat het gebouw niet vergunningvrij was op grond van art. 2 of 3 van bijlage II Bor. Dit lag naar het 
oordeel van de Afdeling echter anders ten tijde van het nemen van het besluit op bezwaar. Tijdens de 
bezwaarprocedure was herhaaldelijk verklaard dat het niet de bedoeling is het gebouw te gaan 
gebruiken als woning of recreatiewoning, maar als logeergelegenheid (en opslagruimte) bij de woning 
van vader. Onder deze omstandigheden kon het college niet vasthouden aan de last die strekt tot 
sloop van het gebouw. Hierbij is van belang dat gebruik van het gebouw als logeergelegenheid bij de 
woning van vader niet in strijd is met het bestemmingsplan. Bovendien is bij dat gebruik mogelijk 



 

sprake van een omgevingsvergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2, derde lid, of artikel 3, eerste 
lid, van bijlage II bij het Bor. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique  

 

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 
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