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Tweemaal relativiteit  

 
In de uitspraak van de AbRvS van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2742) is een aantal interessante 
overwegingen over de toepassing van het relativiteitsvereiste te lezen. 
  
De uitspraak gaat over het bestemmingsplan dat door de gemeenteraad van Raalte is vastgesteld voor de aanleg 
van een tunnel onder de provinciale weg N348. Twee agrarische ondernemers uit de omgeving, op wiens 
gronden een gedeelte van de tunnel is geprojecteerd, komen tegen dit plan op. Zij voeren onder andere aan dat 
het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met in de Omgevingsverordening Overijssel 2009 opgenomen regels 
over landschappelijke kwaliteit. De raad en het college van gedeputeerde staten voeren aan dat regels over 
landschappelijke inpassing niet strekken ter bescherming van de belangen van appellanten. De Afdeling deelt dit 
standpunt niet en overweegt daartoe dat het plangebied deelt uitmaakt van de directe leefomgeving van 
appellanten. Gelet hierop zijn de belangen van appellanten bij behoud en versterking van een goede kwaliteit van 
hun leefomgeving in dit geval zo verweven met de algemene belangen die de Omgevingsverordening beoogt te 
beschermen, dat niet kan worden gezegd dat de betreffende normen niet strekken tot bescherming van hun 
belangen.  
 
Deze appellanten beroepen zich verder op het feit dat het bestemmingsplan een risico oplevert voor aantasting 
van aanwezige archeologische resten. Ook voor deze beroepsgrond betogen de raad en het college van 
gedeputeerde staten dat het relativiteitsvereiste aan appellanten dient te worden tegengeworpen. Hier volgt de 
Afdeling hen wel. Daartoe overweegt de Afdeling dat het behoud van archeologische waarden een algemeen 
belang is. Appellanten strijden evenwel niet voor dit belang, maar voor het belang om gevrijwaard te blijven van 
nadelige gevolgen van het plan voor hun woon- en leefklimaat en bedrijfsvoering. Art. 38a Monumentenwet strekt 
dan ook niet ter bescherming van hun belangen. De Afdeling voegt hier nog aan toe dat dit niet anders wordt door 
het feit dat een deel van de gronden in het plangebied eigendom van appellanten is.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique  
 
 
Nogmaals relativiteit en het belanghebbende-begrip  

 
Een tweede uitspraak van 19 oktober 2016 waarin het relativiteitsvereiste aan de orde komt, gaat over het door 
de raad van Enschede vastgestelde plan voor het terrein van de Ambachtsschool (ECLI:NL:RVS:2016:2751). 
Deze school krijgt in dit plan een gemengde bestemming, welke bestemming onder andere voorziet in bedrijven, 
kantoren en zakelijke dienstverlening. Tegen dit plan wordt opgekomen door een eigenaar van vastgoed op een 
afstand van ca. 430 meter van het plangebied.  
 
Van deze appellant dient eerst te worden vastgesteld of deze wel als belanghebbende kan worden aangemerkt. 
In dat kader stelt de Afdeling (onder verwijzing naar de rechtspraak over concurrentiebelangen, AbRvS 7 maart 
2007, ECLI:NL:RVS:BA0085) vast dat het gaat om een verhuurder die werkzaam is in hetzelfde 
verzorgingsgebied en marktsegment. De Afdeling acht het, ondanks de afstand, niet bij voorbaat uitgesloten dat 



 

ondernemers die geïnteresseerd zijn in het huren van panden van appellant, ook geïnteresseerd zullen zijn in het 
huren van een gedeelte van de Ambachtsschool. Een negatieve beïnvloeding van de verhuurbaarheid van 
panden van appellant is dus niet uitgesloten, zodat appellant is aan te merken als belanghebbende.  
 
Appellant beroept zich onder meer op strijd met de Detailhandelsstructuurvisie van de gemeente Enschede. De 
Afdeling komt op dit onderdeel tot de conclusie dat de raad het bestemmingsplan inderdaad heeft vastgesteld in 
strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. De raad voert evenwel aan dit vanwege het relativiteitsvereiste niet kan 
leiden tot vernietiging van het plan. De Afdeling overweegt hierover dat bij toepassing van de relativiteitseis aan 
het zorgvuldigheidsbeginsel geen zelfstandige betekenis toekomt en dat het beschermingsbereik van de 
onderliggende norm bepalend is (zie ook ABRvS 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1859). De onderliggende 
norm is in dit geval art. 3.1 Wro: een goede ruimtelijke ordening. Deze norm is door de raad geconcretiseerd in de 
Detailhandelsstructuurvisie. Hierin staat dat het beleid mede is gericht op het creëren van een gezond 
ondernemersklimaat en op intensief en duurzaam ruimtegebruik. Dit zijn ook belangen die appellant als 
vastgoedeigenaar aangaan. Derhalve staat art. 8:69a Awb niet in de weg aan vernietiging van het besluit.   
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique 
 
 
Spuitzones: indringende toets van Afdeling 

 
Door de gemeenteraad van Maasdriel is een bestemmingsplan vastgesteld waarin de afstand tussen een 
fruitteeltbedrijf en de gevoelige functie minder dan 50 meter bedraagt. Het kiezen voor een kortere afstand dan 50 
meter kan aldus de Afdeling, maar niet zonder meer. De AbRvS overweegt in de uitspraak van 19 oktober 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2738 als volgt. Als voor een kortere afstand dan 50 m tussen gevoelige functies en 
fruitteeltbedrijven wordt gekozen, dan moet daaraan een deugdelijke motivering ten grondslag liggen. Die 
ontbreekt in dit geval. De keuze voor een kortere afstand wordt in het rapport van Windmill namelijk gebaseerd op 
gestandaardiseerde onderzoeken die niet specifiek op het plangebied zien. De raad stelt dat locatie-specifieke 
omstandigheden in het rapport zijn betrokken. Voor zover hij daarmee doelt op de passage in het rapport van 
Windmill waarin staat dat de ligging van de voorziene woningen ten opzichte van het fruitteeltbedrijf gunstig is 
vanwege de overwegend zuidwestenwind, overweegt de Afdeling dat dit gegeven de motivering voor een kortere 
afstand niet kan dragen. Het gegeven dat er vaak een zuidwestenwind staat, betekent namelijk niet dat andere 
windrichtingen niet voorkomen, terwijl ook bij een andere windrichting het bespuiten van fruitteelt ter plaatse is 
toegestaan. Ook is in het rapport van Windmill niet toegelicht hoe vaak andere windrichtingen voorkomen. Voorts 
is niet toegelicht wat de gevolgen zijn voor de voorziene woningen indien de fruitstruiken worden bespoten bij een 
andere windrichting. Verder is door de raad aangevoerd dat de teeltrijen met de kopse zijde richting de voorziene 
woningen zijn gesitueerd waardoor de voorziene woningen niet in de spuitrichting worden gerealiseerd. Door 
appellant is echter terecht gesteld dat planologisch niet is uitgesloten dat de situering van de teeltrijen in de 
toekomst kan worden gewijzigd. Ook heeft appellant ter zitting onbestreden gesteld dat dit niet feitelijk onmogelijk 
is. In dit verband heeft hij er op gewezen dat bijvoorbeeld bij het telen van aardbeien de situering van de teeltrijen 
kan worden veranderd ten opzichte van de huidige situatie. Gelet op het voorgaande is in het bestreden besluit 
onvoldoende gemotiveerd dat voor een kortere afstand dan 50 m tussen gevoelige functies en het fruitteeltbedrijf 
van appellant kon worden gekozen. 
 
Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco 

 
 

         Wabo 

 
Ook ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage 
 

De uitspraak van de AbRvS van 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2734 is opgenomen vanwege de voor de 
praktijk belangrijke overwegingen over de procedure voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.  
Het college van de gemeente Leek heeft op 10 december 2014 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw 
van een varkensstal in strijd met het bestemmingsplan. Voor deze laatste activiteit is een 
projectafwijkingsvergunning ex artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 Wabo verleend.   
 
Appellanten stellen dat een ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) ter inzage had 
moeten liggen, zodat zij zienswijzen bij de raad kunnen indienen over het ontwerp van de vvgb. De Afdeling 
verwijst in rechtsoverweging 2.1.1 ev. naar de parlementaire geschiedenis, Kamerstukken II, 2006/07, 30844, nr. 
3, blz. 28 en 126-127, waarin staat dat het ontwerp van de beslissing omtrent de vvgb dezelfde procedure 
doorloopt als het ontwerpbesluit. Dat betekent dat ten aanzien van beide onderdelen (ontwerpbesluit en ontwerp 



 

van de vvgb) zienswijzen kunnen worden ingediend. De beoordeling en eventuele verwerking daarvan in de 
definitieve beslissing dient te worden gedaan door het orgaan dat bevoegd is de verklaring te geven. De Afdeling 
komt in rechtsoverweging 2.2. tot het oordeel dat in het geval een vvgb is vereist, eerst een ontwerp van de vvgb 
ter inzage moet worden gelegd waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
De Afdeling verklaart het beroep van appellanten gegrond. In dit geval had geen ontwerp vvgb ter inzage 
gelegen, waardoor het college niet bevoegd was om een omgevingsvergunning te verlenen. Ook een beroep van 
het college op artikel 6.22 Awb, omdat appellanten hebben ingesproken tijdens een raadsvergadering, wordt 
afgewezen. Er is geen verslag van die vergadering gemaakt, zodat niet duidelijk is welke bezwaren appellanten 
tijdens die avond hebben aangevoerd. Daarnaast zijn de zienswijzen ingediend nadat de vvgb door de raad is 
afgegeven. De raad heeft dus geen kennis kunnen nemen van deze zienswijzen en heeft daarop niet kunnen 
reageren. De uitspraak leert ons dat, in afwijking van de praktijk bij een groot aantal gemeenten, de raad een 
ontwerp vvgb dient vast te stellen en vervolgens, nadat zienswijzen zijn ingediend, deze zienswijzen dient te 
wegen voordat definitief op de vvgb wordt besloten.  
 
Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike 
 

SAM special Wet natuurbescherming 

Save the date voor donderdagmiddag 17 november 2016 voor 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. Bent u er al klaar voor? De advocaten van SAM praten u bij en 

beantwoorden uw vragen op deze bijeenkomst die gehouden wordt in Apeldoorn in het auditorium van CODA aan 

Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn vanaf 13.00 uur. Deze locatie is met het openbaar vervoer goed te bereiken. 

De bijeenkomst is bedoeld voor juristen/juridisch beleidsmedewerkers bij overheden. Deelname is kosteloos. U 

kunt zich aanmelden bij Inger Terlouw (info@djvl.nl). 

 

De advocaten van SAM Advocaten 

 

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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